Samenwerkingsverklaring
Gemeenten Holland Rijnland
&
Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

De convenantpartners:
De 14 gemeenten in Holland Rijnland1,
Vertegenwoordigd door mevrouw R. van Gelderen, voorzitter portefeuillehoudersoverleg Sociale
Agenda
Verder te noemen “de gemeenten”
Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid
Vertegenwoordigd door de heer T. van Houten, voorzitter Raad van bestuur
Verder te noemen “Zorg en Zekerheid”

In overweging nemende dat:
‐ de hervorming van de langdurige zorg tot een verschuiving van taken en verantwoordelijkheden
leidt. Een deel van de extramurale zorg (begeleiding en kortdurend verblijf) wordt vanuit de
AWBZ naar de Wmo gedecentraliseerd en een deel (verpleging en verzorging) wordt als nieuwe
functie wijkverpleging naar de Zorgverzekeringswet overgeheveld;
‐ gemeenten daarnaast vanaf 2015 ook verantwoordelijk worden voor de hele jeugdzorg;
‐ gemeenten en Zorg en Zekerheid het beide belangrijk vinden om goede en betaalbare zorg en
ondersteuning te bieden; gemeenten aan hun inwoners, Zorg en Zekerheid aan zijn cliënten;
‐ de financiële taakstelling, waarmee de overgang van taken gepaard gaat, en de stijgende kosten
om een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen door gemeenten en Zorg en Zekerheid vragen;
‐ gemeenten hebben afgesproken om voor het maken van afspraken met Zorg en Zekerheid zoveel
mogelijk op regionaal niveau (regio Holland Rijnland) op te trekken, waar dat een duidelijke
meerwaarde heeft. Gemeenten behouden daarbij wel de ruimte om op subregionaal/lokaal
niveau specifieke, aanvullende afspraken te maken

Spreken de intentie uit om:
‐ samen te werken om de transitie van de langdurige zorg en de decentralisatie van de jeugdzorg
goed en zorgvuldig aan te pakken en de gewenste transformatie vorm te geven; en
‐ de samenwerking een intensiever en meer gestructureerd karakter te geven met het vaststellen
van dit convenant

Formuleren de volgende ambitie:
‐ samenhangende zorg en ondersteuning voor inwoners/cliënten te organiseren;
‐ doelmatigheid van de zorgverlening en ondersteuning te bevorderen
‐ zorg dragen dat mensen die langdurige zorg en ondersteuning nodig hebben, geen hinder
ondervinden van de verdeling van zorg en ondersteuning over twee wetten, niet bij de overgang
naar gemeenten en zorgverzekeraar en niet bij de uitvoering door beide partijen.

En maken de volgende afspraken:
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De gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Inhoud van de samenwerking
Samenwerking
‐ Gemeenten en Zorg en Zekerheid besluiten gezamenlijk over de wijze van samenwerking en de
inhoud van de samenwerking.
‐ De inhoud van de samenwerking, de thema’s waarop wordt samengewerkt, wordt nader
uitgewerkt in een samenwerkingsagenda. Deze agenda is als bijlage bijgevoegd.
Samenwerkingsagenda
‐ De samenwerkingsagenda is een gezamenlijke werkagenda. Dit betekent dat gemeenten en Zorg
en Zekerheid samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de agenda.
‐ De samenwerkingsagenda is een dynamische agenda. Dit betekent dat de inhoud van de agenda
aangepast kan worden wanneer gemeenten en Zorg en Zekerheid dit noodzakelijk vinden.
Projecten
‐ De samenwerking(sagenda) kan ertoe leiden dat gezamenlijke projecten worden opgestart.
‐ Gemeenten en Zorg en Zekerheid besluiten gezamenlijk over de inhoud en organisatie van deze
projecten.

Uitvoering en organisatie van de samenwerking
‐ De uitvoering van de samenwerkingsagenda vraagt gezamenlijke inzet van gemeenten en Zorg en
Zekerheid.
‐ Voor de uitvoering van de samenwerkingsagenda worden werkgroepen geformeerd, bestaande
uit vertegenwoordigers van gemeenten en Zorg en Zekerheid.
‐ Regie over de uitvoering van de samenwerkingsagenda ligt bij het afstemmingsoverleg en
bestuurlijk bij de stuurgroep.

Duur van de samenwerking
‐ De afspraken in dit convenant gaan in eerste instantie over de periode 2014 en 2015
‐ Gemeenten en Zorgverzekeraar hebben de intentie om langer samen te werken wanneer dit
noodzakelijk/wenselijk blijkt.

Ondertekening
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Namens Zorg en Zekerheid
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Voorzitter portefeuillehoudersoverleg

Voorzitter Raad van Bestuur

Sociale Agenda

