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In zorgdebat krijgt het systeem de schuld
Statenverkiezingen

Erik Betten
Statenverkiezingen

Leeuwarden | De problemen in de
zorg aanwijzen, liefst met een schrij-
nend voorbeeld ter illustratie, en ‘het
systeem’ de schuld geven. Veel meer
hoef je als politicus in campagnetijd
niet te doenals jemaar tweeminuten
spreektijd hebt. Het was zaterdag-
ochtend in de bovenzaal van het Wa-
pen van Leeuwarden de bedoeling
omvoorbij die gemakkelijke retoriek
te geraken in het debat dat Zorgbe-
lang Fryslânhadgeorganiseerd.Maar
ondanks de bescheiden opkomst -
PvdA, SP, ChristenUnie, GrienLinks,
50plus en de Libertarische Partij -
bleef ookdaar dediscussiehangenop
de vraag wat de provincie nu hele-
maal aan die dwingende op geld ge-

richte systematiek kan veranderen.
Op de PvdA na waren de partijen

het erover eens dat ondersteuning
van Zorgbelang en andere gemeente-
overstijgende maatschappelijke or-
ganisatieswel degelijk eenprovincia-
le taak is. ,,Het is schandalig dat het
sociaal beleid daar geen onderdeel
meer van uitmaakt”, stelde SP-kandi-
daatMachiel Aarts. Een beslissing die
de afgelopen Statenperiode is geval-
len, met steun van de PvdA. Al teken-
de Statenlid Hetty Janssen daarbij
aan dat er een lange overgangsrege-
ling is getroffen om de gemeenten
die ondersteuning te laten overne-
men. ,,Want daar hoort het thuis.”
SP’er Jacob van der Hoek denkt niet
dat de gemeenten die taak helemaal
kunnen overnemen. ,,Wat mij be-
treft gaanwena18maartweerkijken
hoe we het sociale domein weer bij
de provincie kunnen krijgen.” Ook

Iedereen aan tafel
wist wel een geval
waarin de
bureaucratie op hol
is geslagen

Ynze de Boer van de ChristenUnie
was sceptisch. ,,Iedereen die buiten
de boot valt door alle overgangen,
moet op een vangnet kunnen reke-
nen. Dat blijft de verantwoordelijk-
heid van de provincie.”

Toen het gesprek van de politieke
verantwoordelijkheden overging op
de positie van degene die zorg nodig
heeft, was de overeenstemming
groot. Iedereen aan tafel wist wel een
geval waarin de bureaucratie op hol
is geslagen. Thuiszorgers die geen pil
uit de strip mogen drukken voor ie-
mand met reuma in de handen, ge-
meenten die zorginstellingen toch
weerperminuut latenbijhoudenwat
de verrichtingen zijn, kinderen in
azc’s die doordegemeentennietwor-
den geholpen omdat er geen zorgaf-
spraken zijn gemaakt met de instel-
ling. Janssen stelde dat risicomijding
en basiswantrouwen aan de basis lig-

gen van dit doorgeschoten controle-
systeem. Maar ze vond het te gemak-
kelijk om op basis van de genoemde
voorbeelden te constateren dat de
transitie faalt. ,,We kennen allemaal
de verhalen, maar er gaat ook heel
veel goed.” Margreet de Graaf van
Zorgbelang voelde zich geroepen om
dat te ondersteunen. ,,Het is ook een
majeure operatie. Het bestaat niet
dat dat zonder problemen zou gaan.”

De problemen aanwijzen, vooral
bij het rijk, de gemeenten en ‘het sys-
teem’, bleek ook deze ochtend ge-
makkelijker dan het verzinnen van
oplossingen. Zeker oplossingen van
de provincie, die op zijn best wat kan
regisseren en toezien op de gemeen-
ten. De Graaf over de agenda van dit
debat: ,,Het belangrijkste is dat bur-
gers meer invloed kunnen uitoefe-
nen op de zorg.” Of dat na 18 maart
inderdaad zal lukken, blijft de vraag.


