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1. Aanleiding
U heeft tijdens het tweeminuten debat over de gehandicaptenzorg en
verpleeghuiszorg toegezegd een programmatische uitwerking van de
Toekomstagenda voor het zomerreces naar de Kamer te zullen sturen. De
oplegbrief bij de programmatische uitwerking van de Toekomstagenda zorg en
ondersteuning voor mensen met een beperking' (hierna: Toekomstagenda)
wordt u ter ondertekening voorgelegd.
2. Geadviseerd besluit
Ik adviseer u de brief, waarmee u de programmatische aanpak
Toekomstagenda aanbiedt, te ondertekenen.
3. Kernpunten
Uw voorganger heeft op 26 mei 2021 de Toekomstagenda aan de TK
gestuurd.
In bestuurlijk overleg van 22 juni 2022 is de programmatische aanpak
toekomstagenda besproken.
In de oplegbrief gaat u in op het karakter van de Toekomstagenda, de
toevoeging van het zesde hoofdstuk (Levenslang, levensbreed Wmo) en de
uitwerking van een onderdeel uit het thema cliëntondersteuning
(hoofdstuk 3): borging van de gespecialiseerde cliëntondersteuning.

4. Toelichting

Het bestuurlijk overleg over de toekomstagenda heeft plaatsgevonden op
22 juni 2022. De uitkomsten van dit overleg zijn verwerkt in de oplegbrief en
de programmatische aanpak van de Toekomstagenda. Ieder(In) ondersteunt
de Toekomstagenda. Alle aanwezigen hebben hun commitment uitgesproken
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voor de Toekomstagenda, waarbij VGN en ZN een voorbehoud maakten voor
hun interne bestuursoverléggen. De laatste partij heeft daarover vergaderd op
4 juli en heeft ook commitment uitgesproken voor de Toekomstagenda. We
hebben de laatste dagen nog enkele suggesties van ZN overgenomen in de
Toekomstagenda. Afgesproken is dat de programmatische uitwerking in
principe op 5 juli naar de Kamer wordt gestuurd. Daarnaast werden door
partijen in het BO nog wat opmerkingen gemaakt. De belangrijkste daarvan
zijn:
VGN heeft verzocht om meer nadruk op de urgentie voor complexe zorg
en arbeidsmarkt op de kortere termijn.
ZN heeft aangegeven dat er aansluiting moet zijn met de trajecten in
andere sectoren, bijvoorbeeld WOZO en hoe daarin wordt gesproken over
arbeidsmarkt.
Ieder(In) vraagt aandacht voor de governance en de aanwezigheid van de
cliëntenorganisaties aan de vergadertafels.
VNG wijst op de noodzaak van de juiste randvoorwaarden voor gemeenten
om hun rol te kunnen oppakken.

a.
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Draagvlak politiek

Tijdens het tweeminuten debat over de gehandicaptenzorg en
verpleeghuiszorg heeft u toegezegd een programmatische uitwerking van de
Toekomstagenda voor het zomerreces naar de Kamer te sturen.
b.

Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

De Toekomstagenda wordt vastgesteld samen met verschillende organisaties,
waaronder Ieder(in), VNG, VGN en ZN.
DCO stemt het persbericht met u af. De gedachten gaan verder uit naar een
lancering van de toekomstagenda bij een werkbezoek bij Ons Tweede Huis in
aanwezigheid van vakpers op 13 juli te Aalsmeer.
c.

Financiële en personele gevolgen

De financiële gevolgen zijn opgenomen in de Toekomstagenda.
d.

Juridische aspecten haalbaarheid

Vooralsnog geen voornemen tot wijziging regelgeving.
e.

Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

De Toekomstagenda is vastgesteld samen met verschillende organisaties,
waaronder Ieder(in), VNG, VGN en ZN.
De oplegbrief en Toekomstagenda zijn afgestemd en samen opgesteld met Z
en DMO.
f.

g.

Gevolgen administratieve lasten

De activiteiten uit de Toekomstagenda leiden naar verwachting niet tot
administratieve lasten. Door meer vanuit de bedoeling te werken, zal de
lastendruk eerder afnemen.
Toezeggingen

Tijdens het tweeminuten debat over de gehandicaptenzorg en
verpleeghuiszorg heeft u toegezegd een programmatische uitwerking van de
Toekomstagenda voor het zomerreces naar de Kamer te sturen. Daarnaast
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wordt een oude toezegging afgedaan over een vervolg op de uitkomsten van
een onderzoek naar talentontwikkeling (Parc Spelderholt).

h. Fraudetoets

D12
Kenmerk
3360491-1028431-12

Op dit moment zijn geen wijzigingen in wet- en regelgeving of substantiële
wijzigingen in de bekostigingssystematiek voorzien.
Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
In deze nota zijn alle tot personen herleidbare gegevens op ambtelijk niveau
onleesbaar gemaakt.
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