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Zoals bekend is de Zeeuwse Zorg Coalitie (ZZC) ruim twee en half jaar een feit. Doelstelling van dit
samenwerkingsverband is de zorg in Zeeland op termijn toegankelijk te houden en daarmee de
leefbaarheid -wat de zorg betreft- te borgen. Inmiddels hebben vele zorgpartijen de krachten
gebundeld vanuit de overtuiging: “we moeten over de grenzen van de eigen organisatie heen kijken
voor innovatieve oplossingen.”
Gelet op de trends en veranderingen die waar te nemen zijn (ontgroening, personeelstekorten,
toename kwetsbare ouderen minder mantelzorgers) en de problematiek die dat teweegbrengt, wil de
ZZC een vorm van burgerparticipatie toepassen bij haar verdere planvorming. Men wil inwoners
betrekken bij de gevolgen van deze ontwikkelingen; zij kunnen daarbij ideeën en oplossingsrichtingen
aandragen.
Voor het vorm geven daarvan heeft de ZZC de G1000 ingeschakeld. Bedoeling is dat door G1000 een
burgertop, een burgerforum en een burgerberaad -uitmondend in een burgerakkoord- gerealiseerd
wordt. De werkwijze van de G1000 vraagt alle partijen die hierbij betrokken zijn een zogenaamde
partnerovereenkomst te ondertekenen, met als doel de onafhankelijkheid van de burgerinbreng te
respecteren en te borgen.
Wij staan hier positief tegenover gelet op de transitie waar de zorgsector in de toekomst mee te maken
krijgt. Voorafgaand aan het organiseren van een burgertop wil men inspiratiebijeenkomsten
organiseren met o.a. volksvertegenwoordigers (gemeenteraadsleden en leden van Provinciale Staten).
Over de wijze waarop de G1000 daar uitvoering aan wil geven zal nog worden gecommuniceerd.
Wij laten het aan uw staten over op welke wijze u aan deze uitnodiging gehoor geeft. Wij geven u
graag in overweging uw medewerking hieraan te verlenen. In elk geval leek het ons goed u vooraf
hierover te informeren. Over het verdere verloop van het proces zullen wij u te zijner tijd informeren.
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