
Concept Programma Expertmeeting Transitie Sociaal 
Domein 
 
Woensdag 20 januari 2016 van 14:30- 17:30 
Locatie: Commissiezaal 
 

 
Globale opzet expertmeeting 
 

1. Uitleg aanleiding, opzet motie 18 juni 2014 expertmeeting en uitleg randvoorwaarden 
door een onafhankelijk dagvoorzitter Karin van Mensvoort (10 min) 

 
2. Algemene schets stand van zaken sociaal domein  

 

- Onderzoek provincies: Ingrid de Vegter directeur Partoer (10 min) 
- Vrijwilligersacademie Els Hiemstra Vrijwilligersacademie (10 min) 

 
3. Schets proces en inhoud tot nu toe door Heike Aillo (10 min) 

 
Intermezzo vragen aan Gedeputeerde Schrier  over rol en positie provincie/ 
randvoorwaarden/kansenfonds/ wethouder/ maatschappelijke organisatie (5 min) 
 

Briefing Schrier ism Harco door Mirjam 

 
4. Korte informatie over de Behoeftenonderzoek (Heike) (10 min) 

 
Totaal 65 min 

 
PAUZE (10 min max) 

 
5. Paneldiscussie (1,5 uur):  

 
- Vertegenwoordiger gemeenten wethouders  

- -  W. Kooistra Opsterland en  

- - A. Eckhart Leeuwarden 

 

- Vertegenwoordiger(s)  3 deelnemers maatschappelijke organisaties 

-  -  Brenda Ottjes (Tumba), domein Onderwijs 

- -  Esther de Vrij (Zorgbelang Fryslân), domein Zorg 

- -   Nanne de Jong (FSU), domein Inkomen  

 

- Partoer Ingrid de Vegter  

. 

- Vertegenwoordiger zorgverzekeraars NN 

 

6. Afronding beantwoording vragen en stellen van het vervolg proces! (15 min)  

 

 
 



Achtergrond info: 
 
Op 18 juni 2014 is bij de behandeling van het PS-voorstel Afbouw taken en afbouw subsidies 
maatschappelijke organisaties en korting budgetsubsidie Partoer per 2015 door PS besloten 
een expertmeeting te houden,  ter voorbereiding op een mogelijke aanscherping van het 
huidige Plan van Aanpak Transitie Sociaal Beleid en Zorg, mede als gevolg van de 
aanpassingen in de concept WMO.  
 
In een motie die op 18 juni 2014 tijdens de behandeling van dit voorstel is aangenomen, is 
aangegeven dat in deze expertmeeting in ieder geval de volgende punten aan bod moeten 
komen: 

- Het borgen van de taken van de maatschappelijke organisaties door de 
gemeenten; 

- Het borgen van de onafhankelijkheid en expertise op het terrein van 

cliëntenparticipatie; 

- De toekomstige rolverdeling tussen de gemeenten en de provincie binnen het 
sociale domein; 

- De positie van de zorg en de provinciale en gemeentelijke verantwoordelijkheden; 

- Het ‘lokaal tenzij’ principe te bespreken; 

- Voor de expertmeeting relevante partijen uit te nodigen, zoals gemeenten, 
maatschappelijke organisaties en zorgverzekeraars, en deze partijen ook inbreng 
te geven in de organisatie van de expertmeeting; 

- Er op toe te zien dat het na de expertmeeting leidt tot heldere procesafspraken. 
 
Ten aanzien van de subsidiering van de maatschappelijke organisaties is op 18 juni 2014 het 
volgende besloten: 

 Verlenging van 2 jaar van de provinciale budgetsubsidies per 1 januari 2015 tot 1 
januari 2017 op basis van hetzelfde subsidieniveau als in 2014. 

 Een aanbod vanuit de Provincie aan de Gemeenten om, in overleg met de 
gemeenten ( en zorgverzekeraar), aan de gemeenten ( en zorgverzekeraar) in 2017 
en 2018 financiële middelen beschikbaar te stellen om activiteiten die bijdragen aan 
dezelfde maatschappelijke doelstellingen als die van de genoemde organisaties, in 
genoemde jaren te borgen. 

 De omvang van deze financiering is voor 2017 gelijk aan de omvang van de 
budgetsubsidies in 2014 en voor 2018 50% van dit bedrag. 

 
Op 14 oktober 2015 zijn de provinciale fracties door gedeputeerde Schrier geïnformeerd over 
het traject afbouw budgetsubsidie maatschappelijke organisaties (Wybertje). Toegezegd is 
de gevraagde expertmeeting in januari te organiseren. Ook hebben de staten een 
informerende brief ontvangen over de punten die in het woordvoerdersoverleg aan de orde 
zijn geweest en het proces tot nu toe. 

 


