
 

 

Oplegvel 
1. Onderwerp 

 
Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies in 
het kader van de Collectieve preventie (CPGGZ) 
en inloopfunctie GGZ 

 Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak 
  Efficiencytaak  
  Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
  Platformtaak volgens gemeente  

. Regionaal belang Sinds 9 augustus 2011 hebben alle gemeenten 
binnen Holland Rijnland een Gemeenschappelijke 
regeling (GR) voor de GGZ subsidies afgesloten. 
Hiermee wordt een basis aan preventieve 
activiteiten op het terrein van de openbare 
Geestelijke gezondheidszorg gezamenlijk 
gewaarborgd. 
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 Advies PHO In te stemmen met het voorstel om: 
1. de komende periode met alle GGZ 

partners (in ieder geval Rivierduinen, 
Stichting Zon, Het inloophuis en 
informatiepunt) te  komen tot een 
gemeenschappelijke visie en integrale 
aanpak  collectieve preventie en mogelijk 
tot een gezamenlijke subsidieaanvraag 
per 2018.  

 
2. de inloopfunctie GGZ inhoudelijk te 

betrekken in dit transformatieproces..  
 

3. de Gemeenschappelijke regeling GGZ 
subsidies in de huidige vorm voort te 
zetten tot 2018 en op basis van de 
gezamenlijke visie te besluiten om de 
Gemeenschappelijke regeling GGZ 
subsidies voort te zetten, dan wel te 
herzien of te beëindigen.   

 



 

 

. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

Ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein zoals 
bijvoorbeeld  het nieuwe beleidskader 
Maatschappelijk zorg 2017-2025, ‘transformatie 
van (O)GGZ, maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen” vraagt  ook om aanpassing 
ten aanzien van de collectieve preventie GGZ 
naar een meer integrale en samenhangend 
aanpak. Dit in aansluiting op de 
uitvoeringsprogramma’s die vanuit het 
beleidskader maatschappelijke zorg  in 2107 
gereed moeten zijn. .  
In het PHO van 16 december is besloten de 
Gemeenschappelijk regeling GGZ subsidies per 1 
januari 2017 te beëindigen. Dit is eigenlijk te snel 
gezien alle ontwikkelingen. Voorgesteld wordt om 
af te wijken van dit besluit en het al dan niet 
beëindigen of herzien van  de 
Gemeenschappelijke regeling pas te nemen de 
(nieuwe) gezamenlijk visie en  aanpak Collectieve 
Preventie GGZ daar aanleiding toe geeft (2018) 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

De samenwerking op preventie GGZ is geregeld 
via de Gemeenschappelijke Regeling.  
Aan verschillende partijen wordt subsidie verstrekt 
voor verrichten van taken op het gebied van 
collectieve preventie. Taken die soms in elkaars 
verlengde liggen of elkaar overlappen of waarin 
wordt samengewerkt. Nu ook de inloopfunctie 
GGZ vanuit de AWBZ  is  overgeheveld naar de 
gemeenten ligt het voor de hand om te komen tot 
een  gezamenlijke visie en aanbod  en indien  
mogelijk een gezamenlijke subsidieaanvraag.  

8. Inspraak Nee
  Ja, door:  

Wanneer: 

9. Financiële gevolgen   - Conform de afspraken in het kader van der 
GR. 

  - De financiering inloopfunctie GGZ verloopt 
vanaf het 1 juli 2016 via de sub regio’s  

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving:
GR GGZ subsidies d.d. 9-8-2011 
 

 Eerdere besluitvorming:
PHO 16 december 2015  

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

 

Adviesnota PHO  
 
 
 
 
 
 
 

Auteur:        A. Toen  
Organisatie:           namens de werkgroep (OGGZ)/CPGGZ 
 

 
Onderwerp:  Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies in het kader van de 

Collectieve preventie en inloopfunctie GGZ 
 
Beslispunten: 
 
In te stemmen met het voorstel om: 

1. de komende periode met alle GGZ partners (in ieder geval Rivierduinen, Stichting 
Zon, Het inloophuis en informatiepunt) te  komen tot een gemeenschappelijke 
visie en integrale aanpak  collectieve preventie en mogelijk tot een gezamenlijke 
subsidieaanvraag per 2018.  

 
2. de inloopfunctie GGZ inhoudelijk te betrekken in dit transformatieproces..  

 
3. de Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies in de huidige vorm voort te 

zetten tot 2018 en op basis van de gezamenlijke visie te besluiten om de 
Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies voort te zetten, dan wel te herzien 
of te beëindigen.   

 
Inleiding: 
In het PHO van december 2015 is besloten de collectie preventie GGZ’ lokaal, sub 
regionaal of lokaal te organiseren. Daarnaast is besloten de preventie in de toekomst 
alleen te richten op volwassenen en de financiering voor een langere periode (4 jaar) te 
organiseren.  In hetzelfde PHO is ook besloten de GR per 1 januari 2017 te stoppen. De 
notitie ‘preventie in de GGZ, een collectieve aanpak, lag hieraan ten grondslag. De 
werkgroep (O)GGZ/CPGGZ kreeg de opdracht dit verder uit te werken. 
 
Vervolg 
Na verkennende gesprekken is  de werkgroep tot de conclusie gekomen dat we meer tijd 
nodig  hebben om de nieuwe koers uit te werken. Daarbij willen we ook  aansluiten bij de 
uitwerking van het Beleidskader Maatschappelijk zorg 2017-2025, ‘transformatie van 
(O)GGZ, maatschappelijke opvang en beschermd wonen”.  
De  inloopfunctie  valt weliswaar  niet onder de gemeenschappelijke regeling en wordt 
vanaf 1 juli 2016 sub regionaal georganiseerd, maar als onderdeel van de aanpak 
Collectieve Preventie GGZ is het evident om de inloopfunctie te betrekken bij deze 
ontwikkeling  
 

Vergadering: PHO Maatschappij  
Datum: 13 juli 2016  
Tijd: 9.30 tot 11 uur 
Locatie: Holland Rijnland, Boardroom
Agendapunt: 06 
  



 

 

 
 
Nieuwe koers vanaf 2018 
De werkgroep stelt voor  om de komende periode met alle GGZ partners (in ieder geval 
Rivierduinen, Stichting Zon, Het inloophuis en informatiepunt) verder in gesprek te gaan 
om te komen tot een gemeenschappelijke visie en integrale aanpak Collectieve Preventie 
GGZ en mogelijk tot een gezamenlijke subsidieaanvraag voor 2018.  
 
De werkgroep zal nog voor het zomerreces bijeenkomen om een eerste aanzet te doen 
ter voorbereiding van een bijeenkomst met de partners in oktober 2016. Partijen zullen in 
de aanloop betrokken worden bij de invulling van het programma.  
 
Tevens wordt voorgesteld  om de Gemeenschappelijke Regeling niet per 1 januari 2017 
te beëindigen maar deze nog voort te zetten tot 2018 en op basis  van een (nieuwe)  
gezamenlijke visie en integrale aanpak  collectieve preventie GGZ te besluiten om de 
Gemeenschappelijke Regeling GGZ subsidies dan wel voort te zetten, te herzien of te 
beëindigen per 2018 
 
Beoogd effect: 
De nieuwe taken en verantwoordlijkheden vragen om nog meer aandacht voor preventie. 
Doel is om voor 2018 te komen tot een gezamenlijke aanpak van de Collectieve 
Preventie GGZ  in samenhang met het beleidskader Maatschappelijke zorg 2017-2025 .    
 
Argumenten:  
 
ad 1  
Preventie wordt steeds belangrijker.  Aan verschillende partijen wordt subsidie verstrekt 
voor verrichten van taken op het gebied van Collectieve Preventie. Taken die soms in 
elkaars verlengde liggen of elkaar overlappen of waarin wordt samengewerkt. Een 
gezamenlijke visie en integrale aanpak van de collectieve preventie GGZ draagt bij aan 
het efficiënter inzetten van de middelen en voorkomt versnippering van het aanbod.   
 
Ad 2  
De Inloopfunctie valt niet onder de GR. Gezien de overlap met o.a. de activiteiten van het 
Inloophuis is het evident de inloopfunctie vanaf 2017 inhoudelijk te betrekken bij de 
gezamenlijke visie en te bezien of de inloopfunctie ondergebracht kan worden in een 
gezamenlijke aanvraag voor 2018.  
 
Ad 3 
Met de werkgroep zijn we tot de conclusie gekomen dat het niet verstandig is de GR al 
per 2017 te beëindigen. We hebben meer tijd nodig om de nieuwe gezamenlijke koers  en 
aanpak uit te werken waarbij we ook willen we aansluiten bij de uitwerking van het 
Beleidskader maatschappelijk zorg.  
 
Kanttekeningen/risico’s: 
De inloopfunctie GGZ valt buiten de Gemeenschappelijke Regeling en wordt van af  het 
2e half jaar 2016 e.v. sub regionaal georganiseerd en gefinancierd via een aparte 



 

 

subsidieaanvraag (Duin & Bollenstreek, en Leidse regio). Met de gemaakte afspraken 
en/of eventueel toezeggingen moet rekening worden gehouden.  
 
Financiën:  
Het voorstel betekent dat de huidige financieringsconstructie voor de collectieve preventie 
GGZ via de gemeenschappelijke regeling nog tenminste tot 2018 wordt voortgezet. De 
financiering van de inloopfunctie valt vanaf 1 juli 2016 onder verantwoordelijkheid van de 
betreffende sub regio.    
 
Communicatie: 
Na instemming van het PHO met de nieuwe koers worden de  betrokken partijen hiervan 
schriftelijk op  de hoogte gesteld.  

 


