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DE ZEVEN ROLLEN
VAN EEN GEMEENTE
Voor burgers zijn gemeenten een steeds logischer aanspreekpunt voor zorg. En niet alleen voor
gemeentelijke taken als de Wmo of de Jeugdwet. Ook voor zaken waar gemeenten niet over gaan,
zoals sluitingen van ziekenhuizen, wordt een beroep op hen gedaan. Voor Nederlanders zijn de
gezondheidszorg en ouderenzorg één van de belangrijkste maatschappelijke problemen. Burgers
vinden dat het hoog op de politieke agenda moet staan. Burgers lijken zich hierbij eerder tot de
gemeente te wenden dan tot bijvoorbeeld de zorgverzekeraar. In gemeenteraden is de zorg in
brede zin daarmee een terugkerend onderwerp.
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4. Een responsieve gemeente die
kansen mogelijk maakt
Op steeds meer plekken ontstaan
diverse initiatieven van inwoners om
op een eigen manier zorg vorm te
geven. Hoe kunnen gemeenten dat
waar nodig faciliteren rekening
houdend met kwaliteitseisen?

5. Een verantwoordelijke
gemeente die breed
aanspreekbaar is en meedenkt
Deze rol gaat verder dan systeemverantwoordelijkheid voor de Wmo en de
Jeugdwet. Het betekent een
aanspreekpunt te zijn op het brede
domein van welzijn, ondersteuning en
zorg. Ook op die onderdelen waar een
gemeente niet verantwoordelijk voor
is. Niet om taken over te nemen maar
wel om als nabije overheid met
vragen, zorgen en ideeën aan de slag
te gaan.
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