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Pilot Omgekeerd Toetsen

Datum

1 November 2021

Registratienummer

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 2 november 2021
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de
gemeenteraad;
gehoord de beraadslagingen,
Overwegende dat:
- Onlangs een intensief samenwerkingsproject in de zorg in Markelo (Good Goan)
is afgerond, dat een vervolg verdient;
- De raad door middel van een motie unaniem heeft besloten dat er aandacht
moeten worden besteed aan het zogenaamde omgekeerd toetsen;
- Het eerst genoemde project zich uitstekend leent voor een vervolg waarin de
principes van het omgekeerd toetsen zo veel mogelijk worden toegepast;
- Er een notitie ligt (die beschikbaar is gesteld aan de raad) waarin partijen in de
zorg kenbaar hebben gemaakt waar zij op dit punt aandachtspunten zien;
- De pilotvorm (experiment) ruimte biedt zonder al te veel risico’s waardoor het
geleerde uiteindelijk breed in de gemeente kan worden toegepast.
Draagt het College op om:
- Een vervolg te geven aan het project Good Goan in de zorg zoals dat onlangs in
Markelo op 1 oktober is afgerond;
- Daarbij te komen tot een vorm van omgekeerd toetsen in die zin dat de
toekenning van de zorg zo dicht mogelijk bij inwoners en zo eenvoudig mogelijk
(dat wil zeggen met zo weinig mogelijk overdrachtsmomenten) zou moeten
plaatsvinden;
- Daarbij gebruik te maken van de aandachtspunten die zorgverleners in Markelo
hebben meegegeven en die zijn vastgelegd in een notitie die onlangs aan de
raad ter hand is gesteld;
- Ervan uit te gaan dat door het schuiven met middelen één en ander budgettair
neutraal kan worden uitgevoerd maar indien er op dit punt toch knelpunten
ontstaan dit ter kennis van de Raad te brengen;
en gaat over tot de orde van de dag.
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