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Raadsinformatiebrief

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Ondertekening samenwerkingsagenda door wethouder Heijkoop (namens gemeente Dordrecht).

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Wij informeren u over de samenwerkingsagenda die tussen de gemeenten in de regio Waardenland 
(1] en zorgverzekeraar VGZ is getekend. 

VNG, ZN en VWS hebben in het voorjaar van 2019 afgesproken om te komen tot een 
landsdekkende samenwerkingsagenda en werkstructuur voor de drie financiers van zorg en welzijn 
in Nederland (gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren). Dit op het niveau van de regio’s van 
de zorgkantoren, die de Wet langdurige zorg (Wlz) uitvoeren. Regionale samenwerking tussen de 
drie financiers is nodig om de doelstellingen van de Juiste Zorg (en welzijn) op de Juiste Plek 
(JZOJP) te realiseren. 

Gemeenten en zorgverzekeraar/zorgkantoor dragen samen het eigenaarschap van de regionale 
samenwerkingsagenda’s. In zorgkantoorregio Waardenland is VGZ als preferente zorgverzekeraar 
betrokken om samen met de gemeenten in deze regio een samenwerkingsagenda op te stellen. 

[1] Zorgkantoor regio Waardenland: Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-
Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, 
Vijfheerenlanden.

Wat is de te delen informatie?
Op basis van de landelijke Hoofdlijnenakkoorden ligt inhoudelijk de focus op de thema's GGZ, 
ouderenzorg en preventie. Verder kunnen zich nieuwe onderwerpen of ontwikkelingen voordoen 
waarop samenwerking gewenst is. Op dat moment bekijken we gezamenlijk of en zo ja hoe dat 
gestalte krijgt.  
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Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
De samenwerkingsagenda wordt vanaf januari 2021 concreter ingevuld in samenwerking met VGZ, 
regiogemeenten, aanbieders en cliëntenraden. Definitieve besluitvorming vindt eind mei 2021 
plaats. In het najaar van 2021 worden de afspraken nader ingevuld. 

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Het betreft voor de eerste fase een capaciteitsinzet (o.b.v. een gesloten beurs) vanuit betrokken 
partijen. De inzet van een tijdelijke externe projectleider wordt bekostigd door de eenmalige 
bijdrage van de VNG (respectievelijk een bedrag van € 10.000,-).


