Meer informatie voorlichtingsbijeenkomst decentralisaties in de zorg 1 oktober 2015
Voorlichtingsbijeenkomst: hoe maak je decentralisaties in de zorg Europaproof?
Datum: 1 oktober 2015
Tijd: 11:30 tot 17:30
Locatie: Provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch
Aanmelden? Postbusbijeenkomst@minbzk.nl
Sluitingstermijn: 28 september 2015.
Workshops
Na een algemeen informatief deel wordt in twee sessies van workshops de gelegenheid geboden om
dieper op het onderwerp decentralisatie en Europese regels in te gaan en ervaringen uit te wisselen.
U kunt zich inschrijven voor twee workshops. Alle workshops zullen zowel in ronde 1 als 2 gegeven
worden. De onderwerpen zullen zijn:
-

-

-

-

Decentralisatie en mededinging (samenwerking door zorginstellingen en gemeenten);
Welke regels gelden voor zorginstellingen die gezamenlijk willen inschrijven op een opdracht
van een gemeente? En in hoeverre kunnen gemeenten onderling samenwerken om de zorg
zo goed mogelijk te laten verlopen? Il Shik Sloover (Berenschot) en een voorzitter van de raad
van bestuur van een zorgorganisatie zullen hier beiden een workshop over verzorgen.
Decentralisatie en aanbesteden;
Wat zijn de consequenties van de nieuwe aanbestedingsregels voor decentralisatie van de
zorg? Wat is bestuurlijk aanbesteden en is het mogelijk om het takenpakket van de sociale
wijkdienst uit te breiden zonder een nieuwe aanbesteding te organiseren? Anke Stellingwerff
Beintema (Maasdam Broers Fischer Advocaten) zal hier samen met een vertegenwoordiger
van een zorginstelling op ingaan tijdens de workshop decentralisatie en aanbesteden.
Decentralisatie en staatssteun;
Moeten gemeenten rekening houden met staatssteunregels bij het uitvoeren van hun
zorgtaken, of is het verlenen van zorg puur lokaal? Pascal Broers (Maasdam Broers Fischer
Advocaten) zal de staatssteunregels met betrekking tot de decentralisatietaken uitleggen in
deze workshop.
Decentralisatie en DAEB;
Hoe kunnen gemeenten het instrument DAEB toepassen bij de uitvoering van de
decentralisatietaken? Maarten Aalbers (Universiteit Leiden) zal tijdens deze workshop
uitleggen hoe bepaalde zorgdiensten als een DAEB kunnen worden vormgegeven.

Programma
11.30 – 12.30 Ontvangst met (broodjes)lunch
12.30 – 13.45 Plenair deel ((Fenna Beekmans (directeur Europa decentraal) als dagvoorzitter en
Laura Parret (Universiteit Utrecht/Houthoff Buruma) als spreker en Jolande Prinssen (Europese
Commissie), Hans Adriani (wethouder gemeente Nieuwegein) en Frank Bluiminck (plv. directeur Actiz)
als panel)
14.00 – 15.00 Workshop naar keuze ronde 1
15.00 – 15.15 Koffiepauze
15.15 – 16.15 Workshop naar keuze ronde 2
16.15 – 16.30 Afsluiting
16.30 – 17-30 Borrel
Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze voorlichtingsbijeenkomst en uw keuze voor de workshops
doorgeven via Postbusbijeenkomst@minbzk.nl tot 28 september 2015.
Vragen
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uw vraag sturen naar
(f.salverda@europadecentraal.nl) of Loubna Boufrach (L.Boufrach@actiz.nl).

Femke

Salverda

