
St
at

en
vo

or
st

el
 S

ta
te

ng
ri

ff
ie

 
 

    Statenvoorstel  

1  

   

 *2723449* 
 
Onderwerp 
Evaluatie informanten Zorg in de regio Flevoland  
 
1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de waarnemingen van de beide informanten zoals 
verwoord in de beeldvormende ronde op 6 januari 2020 en op basis daar-
van de volgende besluiten te nemen. 
a. Goede communicatie te borgen rondom de Zorgtafel 2.0 door heldere 

vervolgafspraken hierover te maken tussen Provinciale Staten en Ge-
deputeerde Staten;  

b. Belangrijke stakeholders (zijnde: in ieder geval de deelnemers van de 
Zorgtafel 2.0) in de regio Flevoland te betrekken bij de gesprekken 
van Provinciale Staten en Statencommissie over de toekomstige zorg 
in de regio Flevoland, door hen in ieder geval als toehoorder of deel-
nemer bij de komende beeldvormende en oordeelsvormende bijeen-
komsten uit te nodigen. 

c. Tijdens de periode van de Zorgtafel 2.0 een vervolgbijeenkomst voor 
raads- en statenleden te plannen. 

2.  (variant 1) Voor één of meerdere informanten of rapporteurs Zorg in de 
regio Flevoland een nieuwe opdracht te formuleren. 

3.   (variant 2) Gedeputeerde Staten op te dragen actief invulling te geven 
aan de bij beslispunt 1 genoemde besluiten, tevens de aanbevelingen van 
de Informanten, en hierover kort na de start van de Zorgtafel 2.0 te rap-
porteren. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 
Dit onderwerp past binnen 4.3 Krachtige Samenleving in de Programmabegroting. 
Citaat: ‘Activiteiten: ‘we vervullen een verbindende rol tussen gemeenten en rijk 
als het gaat om (gezondheids)zorg. () Op basis van de uitkomst van het vervolg 
van de Zorgtafel zal het college een voorstel voorleggen aan provinciale staten 
over de wijze en intensiteit van de provinciale betrokkenheid op dit thema.’ 
 
3. Eerdere behandeling  
Na de vaststelling van het statenvoorstel opdrachtformulering informanten voor 
de toekomstige visie op de zorg in de regio Flevoland (zie bijlage) hebben de 
beide informanten Zorg mw. Y. den Boer en mw. M. Müller het afgelopen jaar 
(vanaf november 2019) invulling gegeven aan hun opdracht. 
 
Rolopvatting 
In de opdrachtformulering is voorzien in een evaluatiemoment na een jaar. Pro-
vinciale Staten kunnen conclusies trekken voor het vervolg. De rolvatting van de 
informanten, afgezien werd van een ‘verkennende rapporteur’, was de volgende: 
het signaleren en informeren van Provinciale Staten. Het is dus een beperkt maar 
wel belangrijk mandaat. De opdracht ziet dus niet op het geven van een advies 
voor de vervolgstappen op het punt van het gebruik van wel/niet een informant 
of rapporteur voor de vervolgfase. Het was namelijk niet bekend wat het vervolg 
zou worden van de Zorgtafel. Deze rolvatting is nadrukkelijk besproken in een 
voorbereidende werkgroep van statenleden bestaande uit J. de Haan, mw. M. 
Müller en J. van Slooten die zich richtte op de formulering van de opdracht voor 
de informanten. Ter informatie treft u tevens het rapport van de statenwerk-
groep rapporteurs aan.  
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Op diverse momenten hebbende de informanten Zorg u geïnformeerd. Bij de beeldvormende ronde 
is met de informanten stilgestaan bij hun eigen waarnemingen in de afgelopen periode (zie bijlage 
voor gespreksbijdrage informanten). In de bijlagen is ook een relevante tijdslijn toegevoegd. 
 
Belangrijkste waarnemingen uit de beeldvorming. 
 

1. De informanten gaven aan dat de stukken van de Zorgtafel niet met hen en Provinciale Sta-
ten gedeeld konden worden. De portefeuillehouder zorgde na de Zorgtafel voor een update 
in het Woordvoerders overleg. Later kwamen er nieuwsbrieven beschikbaar die de informan-
ten hebben laten delen door ze in het dossier “Zorg in de regio” in onze kalender op te ne-
men. Zij hebben telkens benadrukt, in hun overleg met de gedeputeerde, dat de communi-
catie naar buiten aandacht behoefde. 

2. De informanten waren tevreden dat hun verzoek, om de voorzitter van de Zorgtafel te kun-
nen spreken, werd gehonoreerd. Gedeputeerde Fackeldey  heeft dat verzoek namens hen 
ingebracht. Na een voorbereidend gesprek hield op 17 juni 2020 de heer Frans van den 
Broek  een presentatie voor de Statenleden. Daarin werd de stand van zaken van “de 
agenda zorg” aan u gepresenteerd. U kunt dit gesprek terug vinden op….. 

3. De informanten zijn tevreden over de wijze waarop de gedeputeerde hen heeft meegeno-
men in het traject. Vooraf werden zij gekend in de momenten waarop er geschakeld moest 
worden met de Statencommissie. In de tussentijd was er  het  woordvoerderoverleg. In hun 
overleggen hebben de  informanten telkens benadrukt dat tijdige behandeling van de onder-
werpen in de BOB cyclus hun voorkeur had.  

4. De informanten zien meerwaarde in het regelmatig spreken met sleutelfiguren zoals een 
voorzitter van de Zorgtafel. En wellicht in de toekomst ook andere betrokken partijen.  Zij 
waren blij dat de Flevolandse Patiënten Federatie  en de Stichting Behoud Ziekenhuis Lely-
stad in de structuur van de Zorgtafel een volwaardige plek kregen. 

5. In de opdracht stond ook ‘contact zoeken met de raadsleden met de portefeuille Zorg’ . Via 
de griffies van de gemeenten hebben de informanten een uitvraag gedaan. Zij hebben  hier-
mee dus gekozen voor een brede uitnodiging.  
Op 2 maart 2020  liepen raadsleden uit alle Flevolandse gemeenten de Rietkerkzaal binnen. 
Men zag elkaar weer na de gezamenlijke presentatie van het rapport van de landelijke toe-
komstverkenner dhr. Bas Leerink. Voor zowel inhoudelijke gedachtewisseling als een kennis-
making. Er waren vooralsnog in de bijeenkomst wat zorgen als het gaat om de communica-
tie vanuit de zorgtafel naar de volksvertegenwoordigers. Zo was niet iedereen bekend met 
de start eind januari , van WEL. Dit nieuwe platform verbindt, faciliteert en inspireert Fle-
volanders, gemeenten, bedrijven en instellingen met een hart voor positieve gezondheid. 
Inmiddels heeft het initiatief WEL bredere bekendheid gekregen. Aan het eind  van deze bij-
eenkomst met de gemeenteraadsleden werd open gelaten of er een vervolgbijeenkomst 
diende te komen. De teneur was dat men blij was met de bijeenkomst. Het is aan raden en 
staten om bijvoorbeeld bij een doorstart naar de Zorgtafel 2.0 een vervolgbijeenkomst te 
plannen. Zie ook het verslag van de bijeenkomst van maart 2020 in de bijlage. 

6. De informanten hebben de ondersteuning van de ambtelijke organisatie als prettig ervaren.  
Bij verzoeken om nadere informatie zijn zij goed geïnformeerd. 

 
De Zorgagenda in Flevoland blijft aandacht vragen 
De programmalijn Toekomstbestendige Gezondheidszorg is een nieuwe taak die ontstaan is n.a.v. 
het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen in oktober 2018. Politiek is hiervoor breed draag-
vlak op basis van twee unaniem aangenomen  nog steeds actuele moties. Met de eerste motie pleit-
ten de staten voor continuïteit van zorg en het maatschappelijk belang van een ziekenhuis in Lely-
stad. In de tweede motie vroegen de staten bij het vervolgtraject van de Zorgtafel de volgende aan-
dachtspunten te betrekken: 
− Belangen van inwoners en zorgpersoneel centraal 
− Herstel en versterking van zorgvoorzieningen die structureel verankerd zijn 
− Maatschappelijk verantwoord zorgaanbod (nabij en beschikbaar) 
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− Openbaar en transparant proces Zorgtafel en uitkomsten Zorgtafel onafhankelijk toetsen 
− Communicatie over voortgang, bevordering maatschappelijk draagvlak en werken aan herstel van 
vertrouwen in regionale zorg.  
Dat de agenda van de Zorgtafel 2.0 nu een vervolg voor een overgangsjaar krijgt wijst erop dat het 
proces voor een maatschappelijk verantwoord zorgaanbod nog niet af is. En dus wordt voorzien in 
een transitiejaar dat door uw Staten wordt gecontroleerd. 

 
 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
Doel van de behandeling is uw staten te vragen de kaders die zijn gesteld in de vervolgaanpak voor 
Zorgtafel 2.0 voor het overgangsjaar 2021 zelf in te vullen dan wel GS daarin met uw gegeven sug-
gesties het voortouw te laten nemen.  
 
5. Verdere behandeling PS 
De evaluatie van de Informanten en hun ervaringen kunt u gebruiken voor het bepalen van de ver-
volgstappen. Er is een apart statenvoorstel gemaakt waarin GS de kaders voor de Zorgtafel 2.0 for-
muleert. Dit zal eveneens worden geagendeerd in de Statencommissie van 3 februari 2021 en PS van 
17 februari 2021, zodat u beide voorstellen in onderling verband kunt wegen. Over dat vervolg heb-
ben de informanten inhoudelijk beperkt gesproken met  de portefeuillehouder Fackeldey. Dat was 
ook niet hun opdracht. Wel hebben zij gezamenlijk geconstateerd dat de agenda van “de Zorg in de 
regio Flevoland” na een jaar Zorgtafel nog niet af is. Uit het debat door uw Staten bij de invulling 
van de Krachtige Samenleving en bij de bespreking van de Najaarsnota is al gebleken dat er werd 
gewerkt aan een vervolg van de huidige Zorgtafel. 
 
6. Korte toelichting op voorstel 
De informanten gaven u beeldvormend op 6 januari 2020 in de commissie EMS een nadere toelich-
ting op de resultaten van hun opdracht. Het is aan uw staten aan te geven op welke nieuwe inspan-
ningen (communicatie, contacten in de regio en daarbuiten, verdeling inspanningen tussen PS en 
GS) zij wil plegen in deze nieuwe fase voor de zorg in de regio Flevoland en of daar een (andere) rol 
is voor informanten. Daarvoor zou dan een nieuwe opdracht door PS geformuleerd moeten worden. 
 
7. Beoogd effect 
Verdere invulling door Provinciale Staten van haar rol op het dossier Zorg in Flevoland,  in het bij-
zonder de regionale Zorgtafel en de vorm waarin dit plaats zou kunnen vinden. Provinciale Staten in 
positie te brengen met betrekking tot haar taken in relatie tot het samenwerkingsverband Zorgtafel 
2.0 Flevoland. 
 
8. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Spreektekst Informanten Zorg in de beeldvormende sessie van 6-1-2021 en tijds-

lijn 

2731951 

 Opdrachtformulering informanten voor de toekomstige visie op de zorg in de regio  

Flevoland (Statenvoorstel)  

2506459 

Eindproduct werkgroep rapporteurschap Statenvoorstel  2271398 

Verslag bijeenkomst met Flevolandse raadsleden Zorg in de regio Flevoland (2 

maart 2020) 

2601935 
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