Terugkoppeling van wethouders Sociaal Domein uit Bestuurlijk Overleg Sociaal
Domein van 15 november 2018.
Inleiding
Hierbij ontvangt u een kort verslag met informatie over de afspraken uit het Bestuurlijk Overleg, te
gebruiken voor het informeren van college en raad.
Namens de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg ontvangt u hierbij het korte verslag van Het
Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein van 15 november, t.b.v. terugkoppeling aan colleges en
raden.
 Samenwerkingsvisie Zorg en Sociaal Domein Midden-Holland.
Het BOSD heeft ingestemd met het concept ‘Samenwerkingsvisie Zorg en Sociaal Domein MiddenHolland, ten behoeve van agendering in het Netwerk Transformatie MH. Zorgaanbieders en vijf
gemeenten uit de regio Midden-Holland bundelen hun visie. Zij zijn het erover eens dat wat nodig is
voor inwoners centraal moet staan en leggen de focus op preventie: voorkomen dat mensen ziek
worden. De genoemde partijen hebben op 13 december 2018 de gezamenlijke zorgvisie getekend
hebben om ‘voor inwoners een duurzame inrichting van zorg en welzijn te bereiken, waarbij de
inwoner en de eigen regie centraal staan’. Zij doen dit ook omdat de zorgverlening steeds duurder
wordt en er minder zorgpersoneel is. Deze realiteit vraagt om een frisse blik op de zorg.
Het vraagt om innovatieve oplossingen voor medische en zorgproblemen, zoals e-health, promotie
van een gezonde leefstijl en een integraal zorgaanbod. Dit kan alleen door om te denken. Wat nodig is
voor de inwoners moet centraal staan en niet wat de aanbieders gewend zijn aan te bieden. Bij
oplossingen waarbij de omgeving van belang is, speelt de wijk en de eigen sociale omgeving een rol.
Maar ook het denken vanuit hulpvragen en het laten verdwijnen van de schotten tussen verschillende
geldpotjes.
 Liquidatie stichting CVV Midden-Holland
Het BOSD heeft kennis genomen van de liquidatie stichting CVV Midden-Holland. Op 31 december
2018 wordt de Stichting CVV Midden-Holland opgeheven. De taken ten aanzien van het CVV worden
verdeeld over de gemeenten (facturatie e.d.) en RDS (contractmanagement en –beheer), zoals eerder
overeengekomen.
Het bestaande DVO met RDS wordt aangepast. De gemeente Gouda neemt de regionale taak van de
stichting over om de jaarlijkse provinciale subsidie m.b.t. OV-gebruik van het CVV aan te vragen, te
besteden (=betalen facturen) en te verantwoorden. Om de gemeente Gouda die regionale taak te
laten uitvoeren is een samenwerkingsovereenkomst ter zake opgesteld.
De Stichting zal in 2019 een stichting-in-liquidatie worden. Die liquidatie richt zich voornamelijk op de
afhandeling van de Jaarrekening 2018 ergens in het voorjaar van 2019. Alle taken liggen dan al bij
RDS en de gemeenten, maar de financiële afwikkeling (“vereffening”) zal nog enige tijd in beslag
nemen.
Voor het vervoer zelf heeft de liquidatie geen consequenties: de vervoerscontracten zijn immers
afgesloten met de individuele gemeenten.

