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De Raad,
Gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat
- Bij de Turap kostenoverschrijdingen in de jeugdzorg zijn gerapporteerd,
- Het college stelt niet te weten in hoeverre de kostenontwikkelingen in de zorg
(jeugdzorg en WMO) structureel danwel incidenteel zijn,
- Tot op heden geen bijzondere maatregelen worden aangekondigd om de effectiviteit
van zorg en ondersteuning te vergroten of de kosten te beperken, behoudens het
uitgangspunt van ‘zo licht mogelijke zorg of ondersteuning’,
- Sociale wijkteams in hun werkzaamheden met name vanuit een hulpvraag werken en er
in hun inzet weinig ruimte is voor preventie,
- Sociale wijkteams maar in beperkte mate zicht hebben op de effectiviteit van zorg,
onder andere omdat er binnen het inkoopsysteem van de MGR zeer veel verschillende
aanbieders beschikbaar zijn, maar weinig informatie over ervaringen met deze
aanbieders wordt gedeeld.
Overwegende dat
- Niet ‘zo licht mogelijke zorg’, maar ‘zo passend mogelijke zorg’ het uitgangspunt zou
moeten zijn,
- Inzet op de meest passende zorg én op preventie uiteindelijk het welzijn van inwoners
verbetert en onnodige kosten voorkomt,
- Ook als nog onbekend is welke structurele tekorten er te verwachten zijn, extra inzet op
passende zorg en preventie daarom wenselijk is,
- Bij inzet op preventie samenwerking met zorgverzekeraars wenselijk is, omdat preventie
kan leiden tot kostenbeperkingen in zowel WMO en jeugdzorg als WLZ-zorg en zorg
vanuit de Zorgverzekeringswet,
- Bij inzet op de meest passende zorg het wenselijk is dat ook met huisartsen wederzijds
informatie wordt gedeeld over de effectiviteit van zorg.

Verzoekt het college:
- Per direct, in samenspraak met de sociale wijkteams, te inventariseren welke
maatregelen mogelijk zijn om:
o Wijkteams beter inzicht te geven welk zorgaanbod in welk geval het meest
effectief en passend is,
o Meer ervaringen te delen tussen de wijkteams onderling en binnen de MGR,
o Op andere manieren te komen tot beter passende zorg en ondersteuning voor
Arnhemmers,
o In de werkwijze van wijkteams meer ruimte te bieden voor preventie.
- Ten aanzien van preventie hierbij ook het gesprek met zorgverzekeraars aan te gaan.
- Ten aanzien van het delen van informatie over de meest passende zorg hierbij ook
huisartsen te betrekken.
- En hierover de raad gelijktijdig met de toegezegde tussenstand t.a.v. de
kostenontwikkelingen te informeren.
en gaat over tot de orde van de dag
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