
 

 

 
 
 
 
 
 

Emmeloord, 11 februari 2020. 
 
Onderwerp 
Visie op de gezondheidszorg Noordelijk Flevoland 
 
Advies raadscommissie 
[…]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 

1. De ‘Gezamenlijke visie op de gezondheidszorg in Noordelijk Flevoland’ vast te stellen als 
kader voor het behartigen van de belangen van onze inwoners in de gesprekken met 
zorgaanbieders en de zorgverzekeraar. 

 
Doelstelling 
Behartigen van de belangen van onze inwoners betreffende gezondheidszorg. 
 
Inleiding 
In de afgelopen jaren is, mede door het wegvallen van het MC Ziekenhuis, veel veranderd in de 
gezondheidszorg in Noordelijk Flevoland. Hoewel de gemeenten geen formele bevoegdheden hebben 
in het aanbod van de eerstelijns-/ziekenhuiszorg hebben de gemeenten de belangen van de inwoners 
onder de aandacht gebracht in het proces van de Toekomstverkenning / Zorgtafel.  
 
Nu de Agenda van de Zorg vanuit de Toekomstverkenning vorm krijgt hebben de gemeenten 
Noordoostpolder en Urk het initiatief genomen om te komen tot een gezamenlijke (uitgebreidere) visie 
op de gezondheidszorg in Noordelijk Flevoland. Dit om regie te houden op de ontwikkeling van de 
gezondheidszorg, vanuit dat wat de inwoner belangrijk vindt. De patiëntenorganisaties, adviesraden 
sociaal domein en gemeenten Noordoostpolder en Urk hebben samen deze gezamenlijke visie 
gemaakt, vanuit inwonerperspectief. De gezamenlijke visie biedt kaders voor de ontwikkeling van de 
gezondheidszorg in Noordelijk Flevoland, zoals ook in het programmakader zorgontwikkeling 
Noordelijk Flevoland is benoemd. 
In de inleiding van de visie is uitgebreider verwoord waarom en hoe deze visie tot stand is gekomen.  
 
Beleidsreferentie 

 Wpg, Wmo, Jeugdwet, Participatiewet 

 Wlz, Zvw 

 Agenda voor de zorg, Toekomstverkenning van de zorg in Flevoland 

 Programmakader zorgontwikkeling Noordelijk Flevoland  
 
Argumenten 
1.1 De gezondheidszorg moet aansluiten bij de behoeften van onze inwoners 
Om de behoeften van onze inwoners qua gezondheidszorg scherp te krijgen zijn de gemeenten in 
gesprek gegaan met patiëntenorganisaties vanuit huisartsenzorg, wijkverpleging, intramurale 
ouderenzorg, ziekenhuiszorg, de Flevolandse Patiëntenfederatie en de adviesraden sociaal domein. 
Dit om te komen tot een gezamenlijke visie op de gezondheidszorg in Noordelijk Flevoland, vanuit 
inwonerperspectief. Ook de raad heeft input aangedragen voor de gezamenlijke visie.  
 
1.2 Deze gezamenlijke visie biedt ons handvatten voor belangenbehartiging 
Deze visie biedt handvatten voor de gemeenten om als belangenbehartiger voor de wensen van de 
inwoners op te komen in de gesprekken met gezondheidszorgaanbieders en de zorgverzekeraar. De 
visie vertelt aanbieders en verzekeraar wat inwoners belangrijk vinden. 
 



 

 

1.3 Zorgaanbieders hebben baat bij een visie vanuit inwonerperspectief 

Zorgaanbieders kunnen vanuit deze visie een nieuw zorgpalet ontwikkelen dat aansluit bij de wensen 
van de inwoner. Deze visie helpt hen om daar invulling aan te geven. Daarnaast helpt het hen in de 
gesprekken met de zorgverzekeraar over de financiering van (nieuwe) gezondheidszorg.  
 
1.4  De raad stelt de gezamenlijke visie vast als kader voor de belangenbehartiging 
Wanneer u deze gezamenlijke visie als kader vast stelt voor de belangenbehartiging van onze 
inwoners, versterkt dit de boodschap van de visie. Zo kunnen we als gemeente staan voor de wensen 
van onze inwoners en deze kenbaar maken aan zorgaanbieders en de zorgverzekeraar.  
 
1.5 U hebt besloten dat dit door de raad wordt vastgesteld 
In het programmakader zorgontwikkeling Noordelijk Flevoland heeft u besloten dat deze visie in de 
raad wordt behandeld. Het vaststellen van kaders past bij de bevoegdheid van de raad.  
  
Kanttekeningen 
2.1 De gemeente is niet verantwoordelijk voor de realisatie van de visie 
De minister is eindverantwoordelijk voor de realisatie van goede gezondheidszorg en heeft dit 
gedelegeerd naar de zorgverzekeraar. In onze regio is de dominante verzekeraar Zilveren Kruis. Zij 
koopt de zorg in bij zorgaanbieders. De zorgaanbieders zijn samen met de zorgverzekeraar mede 
verantwoordelijk voor zorg die aansluit bij de wensen van de inwoner. Deze wensen zijn verwoord in 
de gezamenlijke visie. De gemeente kan zorgaanbieders en de zorgverzekeraar met deze visie 
aanspreken op hun rol en verantwoordelijkheid. 
 
Planning/uitvoering 
De gemeente gaat aan de hand van de visie in gesprek met gezondheidszorgaanbieders en 
zorgverzekeraar, om voor de inwoners van Noordelijk Flevoland de beste zorg te krijgen die mogelijk 
is. 
 
Bijlagen 
1. Gezamenlijke visie op de gezondheidszorg in Noordelijk Flevoland 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : Wethouder M. Uitdewilligen 
Steller : de heer H. Bos; 06 51 21 14 42; h.bos@noordoostpolder.nl 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 februari 2020, no. 20.0000240; 
 

B E S L U I T: 
 
De ‘Gezamenlijke visie op de gezondheidszorg in Noordelijk Flevoland’ vast te stellen als kader voor 
het behartigen van de belangen van onze inwoners in de gesprekken met zorgaanbieders en de 
zorgverzekeraar. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 23 maart 2020. 
De griffier,             de voorzitter, 


