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Motie Toekomst Sociaal Domein – Keuzevrijheid zorgzoekenden en zorgorganisaties 

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 25 november 2013 

 

 

Onderwerp: Toekomst Sociaal Domein – Keuzevrijheid zorgzoekenden en zorgorganisaties 

 

 

De Raad van de gemeente Leiderdorp, bijeen in zijn vergadering van 25 november 2013, 

 

overwegende dat: 

a. De Raad vertrouwen heeft in het beleid van het college inzake de 3D-transities; 

b. De Raad bij meerderheid, evenals het college, kiest voor scenario 3 uit genoemde notitie; 

c. De Raad in verband met de tijdsdruk alvast een aantal kaders mee wil geven die het college 

bij de verdere inrichting van het nieuwe sociale domen en de sociale wijkteams mee moet 

nemen; 

d. Het college van deze kaders mag afwijken (de hele materie is immers nog in ontwikkeling), 

edoch alleen dan wanneer deze afwijking tijdig en van een zeer stevige onderbouwing 

voorzien aan de raad wordt aangeboden; 

e. De Raad er vanuit gaat dat de uitwerking van scenario 3 uiterlijk in januari 2014 door het 

college aan de Raad wordt aangeboden en ook overigens de Raad in dit proces tijdig te 

informeren e.d.; 

 

Spreekt als zijn mening uit dat: 

A: 

De vrijheid van zorgzoekenden om zelf een keuze te mogen maken tussen een (zo spoedig 

mogelijk uit te werken) Leiderdorps PGB (-model) en zorg in natura en in het laatste geval te mogen 

bepalen welke zorgorganisatie aan hem, dan wel haar zorg gaat bieden leidende uitganspunten 

horen te zijn bij de verdere inrichting van het toekomstige sociale domein en de sociale 

wijkteams; 

B: 

1. De gemeente vrijwilligers niet mag verplichten zorg te verlenen, noch persoonlijke, 

lijfsgebonden zorg, noch andere vormen van zorg; 

2. De gemeente de zorg niet zelf moet gaan verlenen; 

3. Er per type zorg met meerdere zorgorganisaties gecontracteerd moet worden (1 

zorgorganisatie per type zorg is te weinig); 

4. Zorgorganisaties waarmee nu al contracten en/of subsidierelaties zijn bij de keuze met 

welke zorgorganisaties in zee gegaan wordt, geen voorkeurspositie boven kwalitatief 

even goede of betere "nieuwkomers" zullen hebben; 

5. Bedoelde nieuwkomers ook nu al in de voorfase bij de verdere uitwerking van het 

sociale domein en de sociale wijkteams betrokken moeten worden; 

6. Daarbij ook aan ZZP- ers en vrijgevestigden de mogelijkheid geboden moet worden om 

te worden gecontracteerd voor het leveren van zorg . Daarbij dient wel oog te zijn 

voor de continuïteit van de zorgverlening; 

7. In de met de zorgorganisaties af te sluiten contracten geregeld moet worden dat ook 

tijdens de looptijd van de contracten de inhoud van de zorg en de vorm waarin dat 

geleverd wordt, gewijzigd moet kunnen worden en dat optimaal invulling moet kunnen 

worden gegeven aan het uitgangspunt dat "de vorm de inhoud volgt"; 

C: 

1. Er een goed monitoringssysteem opgezet moet worden om in ieder geval (ook) te 

voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken c.q. om zo te bezien of zij (nog) wel 

adequate hulp krijgen; 

2. Er een onafhankelijke vertrouwenspersoon moet komen. 
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