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Betreft: 

Zorgen over zorg en welzijn en de toekomst van kwetsbare Flevolanders 

Geachte Statenleden, 

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende: 

Op 14 april hebben wij ons gewend tot de onderhandelaars van WD, PvdA en CDA/CU met betrekking 
tot de toekomst van het CMO. De betreffende brief sturen we mee als bijlage. In deze brief hebben 
we aangedrongen op het belang van blijvende brede inzet op sociaal beleid. 
Zowel uit mededelingen van de heer Mare Witteman, als uit het antwoord op onze brief van de 
onderhandelaars en het coalitieakkoord, constateren wij dat in het toekomstige provinciale sociale 
beleid zeer eenzijdig de nadruk wordt gelegd op ouderenbeleid en eenzaamheidsbestrijding. Uit het 
onderzoek naar de sociaalmaatschappelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen in Flevoland dat wij 
in opdracht van het aftredende College van GS deden, blijkt dat het bij de vertaling en aanpak van de 
sociale agenda, de sociale cohesie in Flevoland om veel meer gaat dan ouderenbeleid en 
eenzaamheidsbestrijding alleen. 

In het coalitieakkoord staat: "Langzaam maar zeker begint de Flevolandse gemeenschap zich 
...zelfstandig en zelfbewust te ontwikkelen. Flevolanders zijn nuchtere harde werkers die open staan 
voor groei en verandering en gastvrij zijn voor mensen van buiten. Ze doen hun best om voor de 
nieuwkomers een uitstekende leefomgeving te bieden." 
Hieruit concluderen wij dat net zoals blijkt uit Blik op Flevoland, invulling en uitvoering van een breder 
provinciaal sociaal beleid voor de komende jaren absolute noodzaak zijn. 

Zowel voor de gemeenten als de provincie moet dan gelden, dat thema's als de transitie jeugdzorg, de 
vergrijzing, de onderwijs- en scholingsvoorzieningen, de economische- en 
arbeidsmarktontwikkelingen, de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, ongelijkheid en armoede, 
participatie en maatschappelijke betrokkenheid, kunst- en cultuurontwikkeling nadrukkelijk deel 
blijven uitmaken van het politiek debat. 

De samenleving ontwikkelt zich maar dit gaat niet vanzelf. Sociale verbanden en vangnetten ontstaan 
niet zomaar, de provincie is ook nog lang niet af. Nu al is er als gevolg van bezuinigingen door de 
gemeenten grote druk op allerlei sociale voorzieningen. In combinatie met de veranderingen in de 
AWBZ zal het schrappen van 50% van het provinciale budget voor zorg en sociaal beleid, naar ons 
idee rampzalig uitwerken voor de Flevolandse samenleving en zeker voor de zwakkere groepen 
daarbinnen. 

Jüiji 'MelziincnzoiLL.. 
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Het is dus maar zeer de vraag of het coalitieakkoord bovenstaande problematiek voldoende verwoordt 
en niet te veel, terugtrekkende bewegingen maakt die niet door anderen, zoals gemeenten kunnen 
worden gecompenseerd. Naar onze opvatting is het te gemakkelijk om verantwoordelijkheden op dat 
punt vooral bij de gemeenten te laten. 

Wij pleiten daarom voor nauw overleg tussen gemeenten en provincie om gezamenlijk te komen tot 
een plan van aanpak voor de zorg en het sociale domein. Hierbij moet duidelijk worden wie wat doet, 
waar verantwoordelijkheden liggen en hoe je ook met minder geld kunt komen tot verantwoorde 
maatregelen op het terrein van zorg en sociaal beleid. 

Wij doen dan ook een appèl op u om het coalitieakkoord op dat punt te amenderen. 

Daarnaast maken wij ons zorgen om de toekomst van CMO Flevoland en de positie van haar 
medewerkers. Door de onderhandelaars wordt het CMO in de toekomst vooral gezien als een 
provinciale tweedelijnsorganisatie zonder uitvoerende taken, zonder dat wordt aangegeven wat hier 
nu precies onder wordt verstaan. In het coalitieakkoord worden vooral eenzaamheidsbestrijding en 
ouderen centraal op de sociale agenda gezet als middel om de verdere versterking van de sociale 
cohesie in onze provincie vorm te geven. 

Over deze en andere punten willen wij graag op korte termijn met het College van GS in overleg 
treden. 

Met een vriendelijke groet. 

Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland 

Ch. Leeuwe, voorzitter bestuur 

\ O 

P. de Vreèaé, 

ijflOf Ulpljilfi pn jnffi 
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Betreft: 

onderhandelingen collegeakkoord 2011-2015 

Geachte dames en heren, 

Naar wij horen, bent U op dit moment zeer druk bezig met de formulering van een collegeprogramma 

2011-2015 en de vorming van een nieuw College, een lastige taak die nog moeilijker wordt door de 

noodzaak van forse bezuinigingen in de komende periode. 

Als Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland hebben wij kennis genomen van de nota 

"Profielversterkend ombuigen". 

Wij zijn ons ervan bewust dat bezuinigen pijn doet en zeker een bezuiniging van deze omvang omdat 

er harde keuzes gemaakt moeten worden. Tegelijkertijd moeten wij er met elkaar voor waken dat 

Flevoland een leefbare provincie blijft en dat vereist blijvende aandacht voor het sociale domein. 

Dat zal ook in hoge mate uw zorg zijn, een zorg die wij als CMO-Flevoland met het provinciaal 

bestuur delen. 

Op een aantal onderdelen uit de eerder genoemde nota willen we daarom graag reageren. 

Voorafgaand daaraan willen we echter eerst een paar andere punten onder uw aandacht brengen. 

De laatste jaren hebben wij in nauw overleg met de provincie onze organisatie omgebouwd tot een 

regionaal kenniscentrum voor Flevoland. Stappen daarin waren de uitbouw van de 

onderzoekscapaciteit en het samengaan met Zorgbelang waarmee het netwerk en de expertise over 

cliënten en patiëntengroepen in huis kwam. Het geheel paste in de discussie over de ruimtelijk 

sociaal economische opgave, de kerntaken en met name de rol verdeling tussen gemeenten en 

provincie. De provincie behoudt, hoe de kerntakendiscussie ook uitpakt, haar agenderende, 

signalerende en activerende taak. In ons rondje Flevoland dat wij onlangs, samen met de provincie 

hebben gehouden is nadrukkelijk gesproken over de nieuwe rolverdeling tussen gemeenten en 

provincie. 
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Een aantal gemeenten, met name de grotere, hebben aangegeven deze rol in de toekomst naar 

behoren te kunnen vervullen, ze beschikken daarvoor over voldoende capaciteit en kwaliteit. De 

kleinere gemeenten lieten duidelijk een ander geluid horen. Zij geven aan blijvende behoefte aan 

ondersteuning te hebben en vragen zich af hoe ze om moeten gaan met alle nieuwe taken die naar de 

gemeenten toekomen. Zij snappen dat de provinciale rol kleiner wordt maar pleiten allen (inclusief 

Almere en Lelystad) voor de totstandkoming van een regionale sociale agenda, waarbij ondersteuning 

vanuit de provincie via het CMO mogelijk blijft. Een recent voorbeeld van zo'n regionaal agendapunt is 

ouderenmishandeling in relatie tot ontspoorde zorg. Het onderwerp is nog steeds een taboe en in 

Flevoland was er eigenlijk niets voor geregeld, een witte vlek op de kaart van Nederland. Dit signaal is 

door CMO Flevoland afgegeven bij de provincie en opgepakt door het ontwikkelen van een 

signaleringskaart waarmee zorgmedewerkers kunnen nagaan of er sprake kan zijn van 

ouderenmishandeling of ontspoorde zorg. 

De aanpak is een succes en een voorbeeld voor Nederland geworden. CMO Flevoland zorgt er voor 

dat alle gemeenten in Flevoland van de aanpak op de hoogte zijn en met elkaar daarin samenwerken. 

Deze werkwijze voorziet duidelijk in een behoefte van alle gemeenten en willen we daarom blijven 

inzetten. 

In het kader van dezelfde kennisfunctie werden wij als CMO Flevoland eind 2010 door de provincie 

gevraagd om een onderzoek te doen naar de belangrijkste ontwikkelingen in Flevoland op 

maatschappelijk terrein. Doel was om de nieuwe Provinciale Staten na de verkiezingen een 

onderbouwd instrument in handen te geven om te bepalen op welke onderwerpen op het sociaal

maatschappelijke terrein in de komende periode door de provinciale bestuursorganen inzet gepleegd 

moet worden. Het rapport "Blik op Flevoland" is inmiddels gereed en aan de provincie ter hand 

gesteld, u heeft ongetwijfeld kennis genomen van de inhoud. 

Een aantal punten uit het rapport willen we onderstrepen 

Flevoland heeft de jongste bevolking van Nederland. De bevolking is niet alleen gemiddeld jonger, 

maar ook gemiddeld lager opgeleid. Een groot deel (40%) van de beroepsbevolking vindt zijn werk 

buiten de provincie. Voor studenten ligt dit percentage nog hoger. De participatie en het institutioneel 

vertrouwen behoren tot de laagste van Nederland. Flevoland heeft een uitgestrekt landelijk gebied, 

maar de uitdagingen voor Flevoland zijn tegelijkertijd die van grote steden: 

-Hoe om te gaan met een zeer diverse bevolking, 

-hoe de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, 

-hoe houden we wijken leefbaar, 

-hoe brengen we de voorzieningen in Flevoland op peil. 

Uit bovenstaande punten blijkt de enorme sociale opgave waarvoor Flevoland zich gesteld ziet. 

Kijken we naar de nota "Profielversterkend ombuigen", dan zien we daarin nauwelijks iets terug van 

deze opgave. Sterker: in de ambtelijke nota worden deze beleidsvelden nadrukkelijk geconfronteerd 

met sterke bezuinigingsvoorstellen. Hierover maken we ons ernstige zorgen. 
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Los van de bezuinigingsvoorstellen, maken wij ons sowieso zorgen over de toekomstige provinciale 
( kern) taken en het daarbinnen nagenoeg ontbreken van beleid op het sociale terrein in brede zin. 
Uit het rapport "Blik op Flevoland" komt naar voren dat er minimaal moet worden ingezet op 

De jeugd in Flevoland: 
het verbeteren van ontwikkelingskansen 
het verhogen van de aantrekkelijkheid van de provincie voor jongeren 
het bevorderen van maatschappelijke participatie van kwetsbare jongeren 

Zorg en Welzijn: 
het verhogen van de kwaliteit van zorg- en welzijnsvoorzieningen 
het aantrekkelijker maken van de arbeidsmarkt van zorg en welzijn 
het stimuleren van innovatieve methoden en technieken 

CMO Flevoland kan en wil, vanuit haar professie bestuurlijk en vanuit onze medewerkers, aan 
bovenstaande zware opgave een bijdrage leveren door organisaties en overheden te ondersteunen 
met onderzoek, informatie, advies en scholing. Ons onderzoek richt zich op het signaleren van 
maatschappelijke vraagstukken en het beoordelen van de effectiviteit van interventies. Onze adviseurs 
adviseren bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en brengen good practices uit het land 
onder de aandacht. Zij zijn op de hoogte van de nieuwste methoden en technieken. Onze trainers 
implementeren deze nieuwe methoden en technieken. 
Om deze taken uit te voeren werkt CMO Flevoland nauw samen met: 

gemeenten, provincie en rijk; 
zorgaanbieders en cliënten- en patiëntenorganisaties 
maatschappelijke organisaties in Flevoland. 

Deze samenwerking bevordert het draagvlak onder ons werk, en leidt tot extra middelen, het 
afgelopen jaar ging het daarbij om ruim een miljoen euro. De bijdrage van de Provincie wordt hierbij 
steeds vaker als cofinanciering ingezet. 

Gelet op het bovenstaande vragen wij U bij het maken van de afwegingen voor de keuze van 
bezuinigingen het sociale domein te ontzien en zoveel mogelijk overeind te houden. 
Flevoland is gebaat bij een goede infrastructuur maar vooral en evenzeer bij een leefbare 
samenleving met een goed voorzieningenniveau en kansen voor iedereen. 

Met hoogachting en een vriendelijke groet. 

Ch.Leeuwe, voorzitter bestuur 

P. de Vroede, directeur M /')/'1 f i : ip l";'-1 f] o tl '7i } f)-") 
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