Griffier van de Staten
Geleidebrief informatief
Naam voorstel

16012713

Brief Gedeputeerde Staten van 13 september 2016 over
doorsturen van brief van actiegroep ZAAP aan
commissie Toekomstige Zorg Zeeland

Betreft vergadering

Commissie Economie

Te verzenden aan

Commissie Economie via iBabs

Verzenddatum

22 september 2016 in IBABS

Commissiegriffier

Annemieke Lobik

7 oktober 2016

0118 631888

am.lobik@zeeland.nl

Statenadviseur
Inhoudelijk ambtenaar

Johan Francke

Verantwoordelijk bestuurder

A.J. van der Maas

0118 –
631439

j.francke@zeeland.nl

Inhoudelijk
Aanleiding

Brief Gedeputeerde Staten over toezegging 29 aan de commissie
inzake het doorsturen van de brief van de actiegroep ZAAP aan de
commissie Toekomstige Zorg Zeeland

Bevoegdheid

GS

Voorstel

De toezegging afvoeren van de toezeggingenlijst

Toelichting
Kosten en dekking
Overige informatie

Provincie

^Zeeland

Gedeputeerde Staten

de Voorzitter van Provinciale Staten
t a v. de state nqriffier

onderwero
Onderwerp afdoening nr. 29
toezeggingenlijst Statencommissie Economie

kenmerk
16013119

uw kenmerk

behandeld door
Johan Francke
631439

verzonden 4 O CCD OfllC
Mirlrlplhurn
• tUIU
Middelburg, '' ^
13 september 2016

Geaclite Voorzitter,
Onder nummer 29 van de toezeggingenlijst van de Statencommis sie Economie staat het volgende weer
gegeven:
"N.a.v. brief van Actiegroep ZAAP: Ik zeg toe de brief van ZAAP door te sturen aan de Commissie Toe
komstige Zorg Zeeland en deze in overweging te geven dit d ocument door te geleiden naar d e Werkstroom Geestelijke Gezondheidszorg. Ook het feit dat ex-werknemers van Emergis hier later niet voor
zorg terecht kunnen wordt meegenomen."
Dienaangaande delen wij u het volgende me e.
Per mail van 24 mei jl. is door de Portefeuillehouder Gezondheidszorg de brief van de actiegroep ZAAP
in handen gesteld van de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland. Vandaaruit is deze voor verdere be
handeling doorgestuurd naar de Stuurgroep Geestelijke Gezondheidszorg. Momenteel vindt overleg
plaats (gemeenten, Zeeuwse Gronden en CZ) met de actiegroep ZAAP over hun ideeën en de mogelijk
heden voor nadere uitwerking hiervan.
In principe worden ex-werknemers desgewenst door Emergis behandeld. Als de betreffende persoon
echter nog maar (zeer) kort geleden een nabi je collega was - en dit wordt wederzijds aangemerkt als een
mogelijk te groot negatief effect op de behandeling - dan wordt bezien of behandeling vanuit Emergis in
de rede ligt. Indien in een dergelijke situatie een wederzijdse vertrouwensbasis voor behandeling ont
breekt, wordt doorverwezen naar GGZ Westelijk Noord-Brabant dan wel kan de zorgvrager zelf voor een
andere GGZ zorgaanbieder (al dan niet buiten de regio) kiezen.
Wij menen hierbij voldoende uitleg gegeven te hebben rond de afwikkeling van deze toezegging en ge
ven u in overweging deze van de lijst af te voeren.
Hoogachtend,
gedeputeerde state

drs. J.M.M. Polman, voorzitter
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