
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Gezamenlijke brief 12 provincies over Sensoor organisaties 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te informeren over de gezamenlijke brief van de 12 provincies 
aan staatssecretaris Van Rijn over de Sensoor organisaties. 

Toezegging/motie/amendement: 

n.v.t. 

Inleiding: 

31 oktober is een veegbrief door de minister van VWS opgeleverd, met daarin de 
stand van zaken beschreven met betrekking tot een groot aantal dossiers. Ook 
Sensoor wordt in die brief genoemd (punt 19) kort samengevat wordt gezegd: 
- dat het tweede rapport, opgesteld door HHM, beschikbaar is gekomen, 
- dat een voorname conclusie van dat rapport is dat efficiencyvoordelen te 
behalen zijn als er een harmonisatie binnen het veld van de psychosociale hulp
verlening op afstand plaatsvindt, 
- dat het nieuwe kabinet een visie op 'hulp op afstand' zal formuleren 
- dat vanwege de demissionaire status van het kabinet er door het vorige kabinet 
geen visie is opgesteld. 

In de Bestuurlijke Advies Commissie Jeugd van het IPO is op 1 november het 
onderwerp Sensoor aan de orde geweest in het kader van de rondvraag. Daar 
hebben de provincies besloten dat door de provincie Zuid-Holland een brief 
opgesteld wordt die namens de gezamenlijke provincies richting de nieuwe 
staatssecretaris gestuurd zal worden. 

Mededeling: 

In de brief aan de staatssecretaris wordt gevraagd of VWS op korte termijn 
duidelijkheid kan verschaffen aan de Sensoor organisaties, over mogelijke finan
ciering door VWS, zodat zij daar in hun plannen en bedrijfsvoering rekening mee 
kunnen houden. De provincie Flevoland beëindigd met ingang van 2013 haar 
subsidierelatie met Sensoor. In het kader van nette afhechting heeft de Provincie 
Flevoland deze gezamenlijke brief onderschreven. 

Het vervolg 

De brief is verzonden door de provincie Zuid Holland, die in deze acteren als 
penvoerder. Een eventuele reactie vanuit VWS zal via de provincie Zuid Holland 
worden gedeeld met de overige provincies. Als er een reactie binnenkomt zal 
deze ter Informatie aan Provinciale Staten worden gestuurd. 

Ter inzage in de leeskamer 

n.v.t. 
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Ons kenmerk 

PZH-2012-358851436 
Uw kenmerk 

Bijlagen 

Geachte heer Van Rijn, 

Met deze brief willen wij, de gezamenlijke provincies, u laten weten met interesse kennis te 
hebben genomen van de brief 'Stand van zaken toezeggingen VWS' die de minister heeft gericht 
aan de Tweede Kamer (d.d. 31 oktober 2012) en van het rapport 'Hulp op afstand in Nederland' 
van Bureau HHM (d.d. 14 september 2012). De brief en het rapport zijn voor ons aanleiding om u 
te vragen om op korte termijn duidelijkheid richting Sensoor te verschaffen. 

Bezoekadres 
Zuid-Hollandplein 1 
2596 AW Den Haag 

Trams 8 en 9 en bussen 
18, 22,65 stoppen 
dichtbij het 
provinciehuis. Vanaf 
station Den Haag CS Is 
het tien minuten lopen. 
De parkeerruimte voor 
auto's Is beperkt. 

Op 16 januari 2012 heb ik uw voorganger, mevrouw M.M.LE. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, 
ook toen namens de gezamenlijke provincies, een brief (kenmerk: PZH-2012-320260921) 
geschreven waarin ik haar aandacht heb gevraagd voor de verantwoordelijkheid die bij het Rijk 
ligt om een oplossing te vinden voor de financiering van Sensoororganisaties. Sinds de uitname 
van € 300 miljoen uit het provinciefonds door het Rijk, vanwege het niet langer honoreren van 
sociale taken die niet meer tot de kerntaken van de provincies worden gerekend, beschikken 
provincies niet meer over de ooit aan telefonische hulpdiensten verbonden gedecentraliseerde 
rijksmiddelen. Ondanks het feit dat provincies fors moeten bezuinigen en zich moeten richten op 
hun kerntaken, zijn de provincies de Sensoororganisaties tot nu toe blijven financieren. 

Wij steunen het voornemen van het kabinet om een visie te formuleren ten aanzien van e-heaIth, 
waarvan de financiering van - en de dienstveriening door - Sensoororganisaties deel uitmaakt. 
De huidige stand van zaken is voor de provincies aanleiding om uw aandacht te vragen voor het 
feit dat financiering van Sensoor door provincies slechts tot 2014 geborgd Is. 



Ons kenmerk 
PZH-2012-358851436 

De Sensoororganisaties zijn er bij gebaat dat u op korte termijn duidelijkheid aan hen verschaft 

over de inhoud van de aangekondigde visie op e-heaIth en het beschikbaar stellen van financiële 

middelen door het Rijk per 1 januari 2014. Die duidelijkheid stelt Sensoororganisaties in staat om 

te bepalen met welke omstandigheden zij in de toekomst rekening moeten houden en welke 

acties zij naar aanleiding daarvan al in 2013 moeten ondernemen. Ik verzoek u dan ook deze 

duidelijkheid op korte termijn te verschaffen. 

Hoogachtend, 
namens alle provinciale portefeuillehouders Sensoor, 

R.A. Janssen 
Gedeputeerde Samenleving, 
provincie Zuid-Holland 
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- Mevr. W. Ottevanger, Directeur Sensoor Nederiand, Koningin Wiihelminalaan 8, 3527 LD 
Utrecht 
- Mevr C. Schokker, Gedeputeerde provincie Friesland, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden 
- Dhr. J. Lodders, Gedeputeerde provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad 
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5200 MC 's-Hertogenbosch 
- Dhr. G.R.J. van Heukelom, Gedeputeerde provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA 
Middelburg 
- Dhr. P.H. van Dijk, Gedeputeerde provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht 
- De leden van de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (door tussenkomst 
griffier), Postbus 20018, 2500 EA Den Haag 
- IPO, t.a.v. drs. CE. Roozemond, Postbus 16107, 2500 BG Den Haag 


