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Haarlem, 12 maart 2013
Onderwerp: Vragen van de heer J.H. Leever (ONH) inzake
zorgeconomie innovatie domotica.

De voorzitter van Provinciale Staten van NoordHolland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten mede, dat op 23 januari 2013
door het lid van Provinciale Staten, de heer
J.H. Leever (ONH), de volgende vragen bij
Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

Inleiding
In het artikel worden de gevolgen van de ver
grijzing geschetst en de trend om mensen met
een zorgvraag zolang mogelijk thuis te laten
wonen. Dit laatste is goedkoper dan deze mensen
op te nemen in verzorgingstehuizen. Intramurale
zorg is veel duurder dan extramurale. De steeds
maar stijgende zorgkosten in Nederland worden
onbetaalbaar als er in de zorgsector geen
ombuigingen plaats vinden. Het gebruik van
domotica en e-health maakt het zo lang mogelijk
thuis blijven wonen zeer goed mogelijk.
Tot zover is er niets nieuws in het artikel.
Genoemde zaken komen we in deze tijd regel
matig in de verschillende media tegen.
In het artikel worden ook een viertal voorbeelden
gegeven van organisaties die bezig zijn met de
toepassing van domotica en e-health.
Dit zijn:

1

provincie Noord-Brabant

In 2007 is in deze provincie het project Slimme
Zorg gestart. Doel van het project was om icttoepassingen en diensten op het gebied van zorg,
gemak en comfort in huis te stimuleren. In
zestien samenwerkingsprojecten verspreid over
de provincie zijn slimme ict-oplossingen
uitgetest, met financiële steun (€ 9.000.000,-)
van de provincie. Keiharde eis voor subsidie was
dat de eindgebruikers van meet af aan bij de
ontwikkeling van producten werden betrokken.
In 2011 is het project Slimme Zorg geëvalueerd
door het bureau IVA. In 2012 is dit project gevolgd
door een nieuw project Versnellingsagenda
Zorgeconomie met een looptijd naar 2020.
Hiervoor stelt de provincie N-B een revolverend
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MKB-innovatiefonds beschikbaar van minimaal
€ 10.000.000,-.
De achterliggende rapportages, die bij het
bovenstaande behoren, zijn allen te vinden op de
website www.brabant.nl.

2	Zorgverzekeraar Achmea
Volgens dhr. Hans Hopmans, de senior manager
inkoopontwikkeling en innovatie van zorg
verzekeraar Achmea, zijn mensen bij de inzet van
e-health en domotica thuis minder angstig, doen
ze minder een beroep op mantelzorgers en gaan
ze minder vaak naar de huisarts. En omdat de
producten steeds goedkoper worden, zijn ze voor
een steeds grotere groep bereikbaar.
De grote uitdaging voor de komende jaren voor
gemeenten en zorgverzekeraars is volgens
Hopmans te komen tot een investeringsmodel
dat inzichtelijk maakt onder welke voorwaarden
het verantwoord is om met publieke middelen te
investeren in toepassingen van e-health en
domotica. Hij zou het daarnaast een logische
ontwikkeling vinden als gemeenten hun WMOvoorzieningenpakket − dat nu nog veelal
‘traditionele’ hulpmiddelen als verhoogde
toiletpotten en trapliften omvat − uitbreiden met
‘technische zorgsnufjes’.

3

Provincie Noord-Holland

Acht gemeenten in de regio Alkmaar, Heiloo,
Alkmaar, Heerhugowaard, Bergen, Castricum,
Graft-de Rijp, Langedijk en Schermer, zijn druk
zoekende naar hun rol in de wereld van domo
tica, en met name bij het stimuleren van het
gebruik van de vele toepassingen die er zijn. Met
behulp van een provinciale subsidie gaat de regio
de komende maanden aan de slag om te komen
tot een regionaal actieplan en met een aantal
pilots om het gebruik van domotica uit te testen.
Dit project staat in de Provinciale Sociale Agenda
(PSA), “Innoveren met Domotica”, subsidiebedrag
€ 70.000,-.

4

Gemeente Assen

De gemeente Assen ziet een bloeiende toekomst
weggelegd voor sensortechnologie, ook in de
zorg. Het stimuleren van die technologie is een
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van de speerpunten van het economisch beleid
van de gemeente. In dat licht moet de lening van
€ 100.000,- worden gezien aan een Assens soft
wareontwikkelingsbedrijf, als steun voor het
project SOS. In dit project worden slimme opti
sche sensoren ontwikkeld, die kunnen worden
ingezet als oren en ogen van de zorgverlener op
afstand.
Op grond van de bovenstaande gegevens
gecombineerd met achterliggende rapportages
wordt onwillekeurig een vergelijking gemaakt
tussen de activiteiten van de provincies NoordHolland en Noord-Brabant op het terrein van de
domotica, e-health of i.h.a. de zorgeconomie.

Conclusie
Zonder een oordeel uit te spreken over het project
van Noord-Holland, “Innoveren met Domotica”,
kan de Ouderenpartij NH geen andere conclusie
trekken, dat de activiteiten van Noord-Holland op
genoemd terrein in het niet vallen in vergelijking
met Noord-Brabant.

Vragen
1	Ervan uitgaande dat er toch regelmatig
overleg is tussen provincies (in IPO-verband,
bilateraal of andere combinaties) over allerlei
beleidsterreinen hoe is dan de bovenstaande
conclusie te verklaren d.w.z. dat de ene
provincie (N-B) op een bepaald beleidsterrein
heel veel presteert en een andere provincie
(N-H) op dat terrein een te verwaarlozen
prestatie levert?
	Op de PSA staan veel projecten, waarbij de
provincie gemeentes ondersteund bij de
uitvoering van de WMO.
	De zorgverzekeraar Achmea vindt het hoog
tijd worden dat het WMO-voorzieningen
pakket gemoderniseerd wordt met “technische
zorgsnufjes”, m.a.w. met toepassingen op het
terrein van domotica en e-health.
2	Is de provincie bereid bij de uitvoering van de
PSA dit voorstel van Achmea bij de gemeenten
aan te bevelen en zoveel als mogelijk te
realiseren?
	Bij de begrotingsbehandeling 2013 is de Motie
Duurzame Economie aangenomen. De motie
wordt gefinancierd met een te verwachten
rekeningoverschot van € 21,7 mln over het
jaar 2012.
	In het voorgaande is het onbetaalbaar worden
van de zorgkosten bij ongewijzigd beleid in
Nederland genoemd.
3	Bent u bereid bij de uitvoering van deze motie
een royale plaats in te ruimen voor de
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zorgeconomie (domotica, e-health), waardoor
de stijging in de zorgkosten wordt verkleind
door de overgang naar meer extramurale
zorg?
	Het gaat te ver hier alle resultaten van het
project Slimme Zorg, zoals die te lezen zijn in
de evaluatie, te noemen. Eén resultaat willen
we als Ouderpartij NH hier toch wel noemen.
	Uit het project Slimme Zorg is naar voren
gekomen, dat een provincie brede invoering
van de domotica en e-health een technische
en economische innovatie vereist. Veel is al
op dit terrein ontwikkeld. Zeer belangrijk is
echter, dat gebleken is deze technische inno
vatie gepaard moet met een maatschappelijk
innovatie. “De burger moet er aan toe zijn,
die middelen te gaan gebruiken.” Verder geeft
de evaluatie aan dat de provincie het beste
orgaan is om deze maatschappelijke
innovatie ter hand te nemen.
	Naar onze inzicht zou dit, na wel enige her
ordening, binnen de PSA kunnen. Een betere
weg lijkt ons echter gebruik te maken van de
vrijwilliger in onze provincie, te denken valt
aan het SBO.
4	Bent u bereid aandacht te gaan geven aan
deze maatschappelijke innovatie?
	Het persoverzicht van 18 januari 2013 bevatte
een artikel van het dagblad Trouw (18-01-13)
over het provinciale energiefonds met als titel
“Provinciaal energiefonds als groene turbo”.
Overijssel spant hier de kroon met een
energiefonds van € 250 mln, Drenthe € 10mln,
Limburg € 20 mln, Noord-Brabant € 60 mln,
Noord-Holland € 85 mln enz.
5	Waar kunnen we dit provinciale energiefonds
in de begroting 2013 vinden?
	Noord-Brabant loopt dus op het terrein van de
zorgeconomie, domotica en e-health voorop,
waarbij Noord-Holland op zeer grote afstand
volgt, € 9 mln tegen € 0,07 mln. Zo is
Overijssel koploper op het terrein van de
stimulering van de groene energie, hier volgt
Noord-Holland op grote afstand, € 250 mln
tegen € 85 mln.
	Onwillekeurig ga je dan op zoek naar een
terrein, waarop de provincie N-H voorop
loopt. Naar onze mening komen we dan
terecht op het terrein van de wegenaanleg,
ruwweg ligt daar een half miljard euro te
wachten op besteding, twee HOV-projecten,
de Westfrisiaweg en de Zeesluis bij IJmuiden
(wat geen kerntaak van de provincie is!) en
niet te vergeten de Zuidas Amsterdam.
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	Echter daar is wel een verschil, terwijl het
project en fonds van Noord-Brabant en
Overijssel op een groot maatschappelijk
draagvlak kunnen rekenen, gaat dat voor
Noord-Holland met haar wegen zeker niet op.
Daar is geen sprake van een groot maat
schappelijk draagvlak, maar van grote
maatschappelijke tegenstand, zeker bij de
HOV-projecten.

ondersteunt de provincie Noord-Holland regio
nale experimenten en innovatie.

6	Bent u het met ons eens, dat een dergelijk
koploperschap de provincie zeker geen goed
doet en dat GS zich niet eenzijdig moet
inzetten op logistiek en infrastructuur, maar
ook op nieuwe ontwikkelingen, die niet
alleen goed zijn voor de extramurale zorg,
nodig als gevolg van de sterke vergrijzing in
onze provincie, maar ook een impuls geven
aan de werkgelegenheid in de bouw door de
toepassing van nieuwe inventieve
mogelijkheden van de domotica en e-health,
ruim baan voor de zorgeconomie?

Antwoord 3:
Nee, domotica wordt daarin niet genoemd.

	Wij gaan ervan uit, dat de vragen niet louter
met ja of nee beantwoord worden.

Ons antwoord aan provinciale staten luidt
als volgt:
Vraag 1:
Ervan uitgaande dat er toch regelmatig overleg is
tussen provincies (in IPO-verband, bilateraal of
andere combinaties) over allerlei beleidsterreinen
hoe is dan de bovenstaande conclusie te verklaren
d.w.z. dat de ene provincie (N-B) op een bepaald
beleidsterrein heel veel presteert en een andere
provincie (N-H) op dat terrein een te verwaar
lozen prestatie levert?
Antwoord 1:
De bovenstaande conclusie, die wij overigens niet
onderschrijven, kan worden verklaard uit het feit
dat overleg tussen provincies onverlet laat dat
provincies hun eigen autonome keuzes maken op
verschillende beleidsterreinen. Ook verschillen
in financiële randvoorwaarden spelen hierbij een
rol.
Vraag 2:
Is de provincie bereid bij de uitvoering van de PSA
dit voorstel van Achmea bij de gemeenten aan te
bevelen en zoveel als mogelijk te realiseren?
Antwoord 2:
Nee. Het is niet aan de provincie om zich te
begeven op het vlak van het lokale Wmo-voor
zieningenpakket. Vrijwel alle gemeenten zijn op
dit moment, in het kader van de zg. ‘Kanteling’,
bezig met het herijken van het voorzieningen
pakket, in die zin dat niet het aanbod leidend is
maar de behoefte van de cliënt. Op dat gebied
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Vraag 3:
Bent u bereid bij de uitvoering van deze motie
een royale plaats in te ruimen voor de zorg
economie (domotica, e-health), waardoor de
stijging in de zorgkosten wordt verkleind door de
overgang naar meer extramurale zorg?

Vraag 4:
Bent u bereid aandacht te gaan geven aan deze
maatschappelijke innovatie?
Antwoord 4:
Ja, echter binnen de kaders van de PSA zoals die
voor de huidige beleidsperiode is vastgesteld. Dat
wil zeggen dat wij het Kenniscentrum Wmo en
Wonen hiervoor kunnen inzetten. Daarnaast
kan, zoals u aangeeft, de SBO maar ook Zorg
belang hierin een rol vervullen. Wij zullen bij de
prestatieafspraken die met deze organisaties
gemaakt worden hiermee rekening houden.
Vraag 5:
Waar kunnen we dit provinciale energiefonds in
de begroting 2013 vinden?
Antwoord 5:
Het provinciale energiefonds is te vinden onder
begrotingsnummer 4.2.2. Ontwikkelen van
innovatieve vormen van duurzame energie,
subproductnummer 753309.
Vraag 6:
Bent u het met ons eens, dat een dergelijk
koploperschap de provincie zeker geen goed doet
en dat GS zich niet eenzijdig moet inzetten op
logistiek en infrastructuur, maar ook op nieuwe
ontwikkelingen, die niet alleen goed zijn voor de
extramurale zorg, nodig als gevolg van de sterke
vergrijzing in onze provincie, maar ook een impuls
geven aan de werkgelegenheid in de bouw door
de toepassing van nieuwe inventieve mogelijk
heden van de domotica en e-health, ruim baan
voor de zorgeconomie?
Antwoord 6:
Nee. Investeringen in de weg- en openbaar ver
voerinfrastructuur zijn belangrijk voor de
stimulering van de economie en de bereik
baarheid en verkeersveiligheid van onze burgers.
Daarnaast is vanuit de Regionale Actieplannen
Wonen én vanuit de Provinciale Sociale Agenda
aandacht voor de ontwikkelingen met betrekking
tot Wonen en Zorg, waaronder ook domotica en
e-health. Regio’s kunnen in het kader van de
regelingen vanuit deze programma’s subsidies
aanvragen die hierop betrekking hebben.

