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,QOHLGLQJ
Met ingang van 2003 kent de provincie Utrecht een krediet Zorg. Dit krediet is een bundeling van
verschillende voormalige subsidies voor sectoraal flankerend beleid op het terrein van de zorg.
Doel van het gebundelde krediet is om vernieuwende projecten op het terrein van de zorg tijdelijk/ in
de opstartfase te ondersteunen.
Voor de besteding van het krediet wordt elk jaar vòòr 1 april een thema gekozen. In verband met de
statenverkiezingen van 11 maart is het dit jaar niet gelukt het thema op tijd vast te stellen.
Voorgesteld wordt voor 2004 als thema “Interculturalisatie van de zorg en dienstverlening” te kiezen.
In de notitie wordt het thema verder uitgewerkt en worden prioriteiten benoemd. De sector zal – na
vaststelling van het thema – actief mogelijke initiatiefnemers benaderen.
Het budget voor 2004 bedraagt - behoudens goedkeuring door Provinciale Staten van de begroting
2004 - in totaal  223.000,--.
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Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 03-06-2003,

Overwegende dat:
- de provincie Utrecht een multiculturele samenleving is;
- het gebruik van het aanbod van zorg en dienstverlening door mensen van allochtone afkomst lager

ligt dan men op grond van demografische gegevens zou verwachten;
- het aantal Turkse en Marokkaanse ouderen  de komende jaren verder toe zal nemen;
- van de Utrechtse jeugd (gemeente Utrecht) 44% van niet-Nederlandse afkomst is;
- de zorg en dienstverlening hierop zal moeten inspelen

Gelet op artikel 28a van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

Besluiten:

� ARTIKEL 1

Voor het Krediet Zorg 2004 “Interculturalisatie van de zorg en dienstverlening” als thema aan te
wijzen.

voorzitter,

griffier,
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Aan Provinciale Staten,

%HRRJG�HIIHFW
Eind 2004 hebben enkele instellingen in de zorg- en dienstverlening in de provincie Utrecht hun aanbod
aantoonbaar “intercultureler” gemaakt. Zij hebben allochtone cliënten meer betrokken bij de vormgeving van de
zorg en dienstverlening, meer allochtone medewerkers in dienst genomen en/of  een groter aandeel allochtone
gebruikers van zorg en dienstverlening binnen de instelling.

$UJXPHQWHQ
- het thema sluit goed aan bij speerpunt 1 van de Zorgnota provincie Utrecht 2001-2004: ”Het versterken van

de positie van de zorgvrager/ verder op weg naar vraagsturing”,
- in het Beleidskader 2002-2005 Maatschappelijke Participatie en Maatschappelijke Zorg wordt

“interculturalisatie” aangemerkt als een aspect, dat in alle 6 de thema’s, waar wij ons in ons  beleid op
richten, aan de orde dient te komen;

- de provincie Utrecht is een multiculturele samenleving: in de gemeente Utrecht is in 2002 30.5% van de
bevolking van allochtone afkomst; van de Utrechtse jeugd is zelfs 44% van niet-Nederlandse afkomst;

- de gezondheid van Utrechters van allochtone afkomst is beduidend minder goed dan van autochtone
Utrechters (bron: themarapport Allochtonen van de GG&GD Utrecht in het kader van de Volksgezondheid
Monitor Utrecht, februari 2003);

- Gegeven deze verschillen in gezondheid blijkt het zorggebruik (met uitzondering van huisartsbezoek) lager
te liggen dan men zou verwachten;

- Het aantal Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland neemt toe en zal de komende jaren nog verder
toenemen, aangezien velen er de voorkeur aan geven om niet meer terug te keren naar hun herkomstland;

- In de gemeente Utrecht is sinds medio 2001 een Platform Interculturalisatie van de Zorg actief; aan de
vergaderingen van dit Platform neemt een ambtelijk waarnemer van de provincie deel;

- Onder de stuurgroepen regiovisie Zorg functioneert een provinciale werkgroep Interculturalisatie, die sinds
kort tevens functioneert ten behoeve van het Programma “Wel Thuis”; vanuit deze werkgroep zijn reeds
enkele interculturalisatietrajecten in instellingen voor gehandicaptenzorg gestart, die worden ondersteund
door bureau Schakels;

- Het thema is erg actueel door de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar.

.DQWWHNHQLQJHQ
Interculturalisatie is een veranderingsproces van langere adem dat veelal niet in één jaar zal kunnen worden
afgerond. Er kan dan ook niet worden verwacht dat eind 2004 een intercultureel aanbod van zorg en
dienstverlening zal zijn gerealiseerd. Het krediet zal met de keuze van dit thema dan ook vooral als “vliegwiel”
fungeren om partijen over de streep te trekken en op verschillende plaatsen een (door)start te maken met dit
proces.

)LQDQFLsQ
Dit voorstel betreft de keuze van het thema voor het krediet Zorg 2004. Op dit moment zit daar nog geen
bestedingsvoorstel aan vast. De besteding van het krediet zal na 1 november ter goedkeuring aan GS worden
voorgelegd.

5HDOLVDWLH
Aanvragen voor het krediet Zorg 2004 moeten vòòr 1 oktober 2003 door initiatiefnemers schriftelijk worden
ingediend bij de sector Zorg en Jeugd. I.v.m. de late besluitvorming over het thema wordt de termijn van
inzending eenmalig verschoven naar 1 november 2003.

Voor het indienen van aanvragen kunnen initiatiefnemers gebruik maken van een geactualiseerd formulier
Projectaanvraag subsidie Krediet Zorg,
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Om verdere vertraging in de procedure te voorkomen wordt het thema voor het krediet Zorg 2004 na instemming
van de Statencommissie  reeds aan potentiële initiatiefnemers bekend gemaakt en op de provinciale Website
geplaatst.
Het thema wordt tevens bekend gemaakt in het eerstvolgende nummer van ZOUT (juni 2003).

%LMODJHQ
Notitie “Thema subsidiabele projecten in de sector Zorg in 2004”.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma
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