Vergadering:
Datum:
Tijd:
Locatie:

PHO Maatschappij
13 juli 2016
09.30 – 11.30 uur
Holland Rijnland,
Schuttersveld 9, Leiden
e
1 etage, Boardroom.

Onderwerp: Agenda
09.30-09.35 uur
01 Opening en vaststelling agenda
09.35-09.45 uur
02 Vaststelling verslag PHO Maatschappij 22 juni 2016
09.45-10.00 uur
03 Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
a) Mededelingen
b) Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
c) Terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen

Jeugd/WMO
10.00-10.20 uur
04 Zorginkoop LVB doelgroep najaar 2016
Omdat de LVB-zorg per januari 2017 geleverd moet worden, wordt voorgesteld om de
zorg voor in ieder geval één jaar in te kopen op Holland Rijnland niveau. Dit is het meest
praktisch, omdat Leiden als centrumgemeente de zorg kan uitvoeren net als bij Beschermd Wonen. Er hoeft als het ware bij dit scenario het minst extra te worden ‘ingeregeld’. Na een half jaar volgt een evaluatie en kan er door gemeenten worden gekozen
voor een andere manier van inkopen (lokaal, subregionaal).
Voorgesteld wordt om de toegang te laten verlopen via de Beschermd Wonen consulenten. Zij kennen de problematiek van de LVB’ers. Daarnaast zijn zij al een centraal punt
voor complexe problematiek voor de hele regio. De toegang is dan ook centraal belegd.
Omdat de financiering vanuit het Rijk bovenop het huidige budget komt, zullen de Beschermd Wonen plekken voor GGZ cliënten niet in gevaar komen. Dit vraagt wel om separate registratie; dit is een aandachtspunt. In overleg met de betreffende zorgaanbieders
willen we graag afspraken maken over onder andere de wachtlijsten en het vrijhouden
van LVB plekken. We willen na dit PHO snel starten met deze overleggen waarin we
deze beleidsmatige keuzes afstemmen.
Voorstel:
1. kennis te nemen van het onderzoek door bureau HHM en de aankondiging van
de VNG dat er extra budget naar de Wmo gaat voor de doelgroep LVB;
2. In te stemmen met het ambtelijk advies om, gezien de strakke planning, in ieder
geval het eerste jaar (tot januari 2018) te starten met de LVB zorg op Holland
Rijnland niveau. Dat betekent dat Leiden als centrumgemeente fungeert en de
uitvoering wordt toegevoegd aan de werkwijze van Beschermd Wonen.

WMO
10.20 – 10.40 uur
05 Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen
Met de meicirculaire zijn wijzigingen bekend gemaakt voor de middelen Maatschappelijke
opvang, en ook is het budget voor Beschermd wonen voor de jaren na 2016 bekend gemaakt. Voor de regio Holland Rijnland betekent dit zekerheid voor Beschermd wonen en
een meevaller voor Maatschappelijke opvang.
Voorstel:
Kennis te nemen van:
 uitstel van bezuiniging van 8 ton op de maatschappelijke opvang voor 2017;
 de ruimte in het budget Beschermd wonen 2015;
A

De werkgroep OGGZ opdracht te geven om voor een deel van deze meevallers een
bestedingsvoorstel uit te werken met daarin de volgende onderdelen:

1. inzet in de regio van de middelen voor Maatschappelijke opvang door meer ambulante ondersteuning ter voorkoming van intramurale ondersteuning
2. extra uitvoeringsbudget met als doel meer kennis opbouwen bij consulenten in de regio en betere schakels te organiseren tussen consulenten BW in de centrumgemeente (bijvoorbeeld 1 dag per week inzet van een consulent in de subregio)
3. budget beschikbaar te stellen voor zorgaanbieders voor het ontwikkelen van kleinschalige woonvarianten, gebaseerd op scheiden wonen en zorg. Hierbij wordt de ambulante ondersteuning vanuit de Wmo begeleiding gegarandeerd maar wordt met
zorgaanbieders gekeken welke aanloopkosten uit het centrumgemeentebudget kunnen worden bekostigd gedurende een afgebakende periode. De gemeenten worden
dan dus verantwoordelijk voor de ambulante ondersteuning, de centrumgemeente financiert de eventuele extra kosten.
4. extra beleidsinzet ten behoeve van de uitwerking van het regionale plan van aanpak,
dat eind 2017 vastgesteld moet zijn. Deze persoon is aanvullend op de regionale
werkgroep.
5. Voor de doelgroep LVB vanuit verblijfsplekken Jeugd daar waar noodzakelijk verlenging van de 24uurs zorg tot eind 2016 te verlengen, gefinancierd uit het budget Beschermd wonen.
B

Vanaf januari 2016 bekostigen lokale gemeenten 4 van de 6 maanden individuele begeleiding van hun inwoners die uitstromen uit de maatschappelijke opvang. Omdat
het een lokale Wmo verantwoordelijkheid betreft stellen we het volgende voor:

1. dat gemeenten per 2017 alle individuele begeleiding na uitstroom uit de maatschappelijke opvang bekostigen van zijn inwoners
2. na de zomer bieden we financieel inzicht in de decentralisatie-uitkering en de prestatieafspraken met de Binnenvest.

10.40-11.00
06 Stand van zaken verantwoording ihkv GR GGZ, inloopfunctie +subsidieaanvraag WMO (O)GGZ/CPGGZ 2017
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.
Voorstel:
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.

11.00-11.15 uur
07 Bezuinigingen groen onderwijs
De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft de motie aangenomen om een oproep te
doen aan de Tweede Kamer om niet te bezuinigen op groen onderwijs. In onderling overleg is besloten deze oproep te laten doen door Holland Rijnland.
Voorstel:
1. In te stemmen met verzenden brief aan Tweede Kamer met oproep niet te bezuinigen op groen onderwijs.

11.15-11.30 uur
08 Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering is op 24 augustus 2016 van 09.30 tot 12.00 uur bij Holland Rijnland, Leiden.

BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 22 juni 2016
Aanwezig:
Naam
H. de Jager
F.Q.A. van Trigt
H.P.M. Hoek
I.G. Mostert
R.A. van Gelderen (voorzitter)
M.H. van der Eng
J.J.F.M. Gardeniers
A.D. de Roon

Gemeente
Alphen aan den Rijn
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Leiden
Leiderdorp
Leiderdorp
Lisse

Naam
J.W.M. Pietersen
M.J.C. Fles
A. Gotink
J.J.G.M. Roeffen
M.A. den Boer
A.L. van Kempen
I.C.J. Nieuwenhuizen
C. den Ouden

Gemeente
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Zoeterwoude

Naam
H. Gorter (verslag)
T. Schavemaker
P. Grob

Organisatie
Holland Rijnland
Holland Rijnland
TWO

Gasten:
M. Mostert (TWO), A. van Zeijl (gemeente Leiden)
Nr.

Agendapunt

Besluit

01

Opening en vaststelling agenda

Mw. van Gelderen heet iedereen van harte welkom. De agenda is vastgesteld.

02

Vaststelling verslag PHO Maatschappij 13 april 2016

Het verslag is vastgesteld met de volgende wijzigingen:
 3a. Dhr. Hoek wordt toegevoegd als aanwezige bij het gesprek met het College
van Bestuur van het ID College.
 10 Mw. Pietersen geeft aan de Rijnstreek te hebben vertegenwoordigd bij ‘Concept beleidskader Maatschappelijke zorg en Beschermd wonen’, niet alleen
Nieuwkoop.

Nr.

Agendapunt

Besluit
Naar aanleiding van:
Dhr. Gotink geeft een terugkoppeling van het werkbezoek op 20 juni 2016 aan ID College locatie Alphen aan den Rijn. De aanwezigen hebben een goede inkijk gekregen
in de processen. Afgesproken is om dergelijke bijeenkomsten te blijven organiseren.

03

Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
a.
Mededelingen
b.
Ingekomen stukken
c.
Externe bestuurlijk overleggen

3a. Mededelingen:
 Regiotaxi: op verzoek van de Duin- en Bollenstreek is gepoogd een vooraanmeldtijd van 4 uur op te nemen in het bestek voor de Regiotaxi. Het bleek niet
mogelijk te zijn om dat als apart onderdeel van het Programma van Eisen op te
nemen. De Duin- en Bollenstreek heeft hier begrip voor.


Conceptbrief aan Inspecties voor de Gezondheid en Jeugd: uit rapport met bevindingen over Veilig Thuis organisaties van de Inspectie komt naar voren dat
Veilig Thuis Hollands Midden hoog scoort qua wachtlijstproblematiek. Na navraag bij de Inspectie blijkt dat zij geen eenduidige definitie van wachtlijsten
hanteert en dat vergelijking met andere regio’s hierdoor niet goed mogelijk is.
Gemeente Leiden heeft een brief opgesteld namens Hollands Midden aan de
Inspectie, die in cc naar Ministerie van Veiligheid en Justitie zal gaan. Het PHO
gaat akkoord om de brief te verzenden.



Accountantsverklaring 2015: de accountant heeft op basis van het aantreffen
van onzekerheden geen oordeel afgegeven. De TWO stelt een kort memo aan
het PHO op waarin wordt uitgelegd hoe het in elkaar steekt en dat het geen lokaal probleem is. Deze kan gebruikt worden richting colleges en raden. Wellicht

Nr.

Agendapunt

Besluit
goed om ook te onderzoeken of dit in andere regio’s ook voor komt en dan
VNG in te lichten hierover.
3c. Externe bestuurlijk overleggen:
 Het PHO gaat akkoord met het verzoek van de WMO-adviesraden om de
openbare PHO-stukken in het vervolg naar hen te verzenden. De WMO-raden
ontvangen de stukken op dezelfde dag als de portefeuillehouders.
 Mw. van Gelderen geeft een terugkoppeling van het ‘benen op tafel gesprek’
over Wmo-zaken met staatssecretaris van Rijn, waarvoor ook een aantal wethouders van andere gemeenten was uitgenodigd. Dit was nuttig en zinvol. Als
dit een vervolg krijgt zal mw. van Gelderen vragen of er nog input is voor het
gesprek vanuit het PHO.

04

Voortgang Inkoop Jeugdhulp Holland Rijnland 2017

Het PHO heeft kennisgenomen van de laatste ontwikkelingen van de Inkoop Jeugdhulp Holland Rijnland 2017.

Voorstel: kennis nemen van de laatste ontwikkelingen.
Dhr. Grob geeft aan dat er vijf overlegtafels geweest zijn. Het proces verloopt positief.
Bij de laatste overlegtafel is gekozen voor een iets andere opzet, wat geleid heeft tot
meer dynamiek, samenwerking en een interessante inhoudelijke discussie.

05

Concept kwartaalrapportage Q1 inkoop jeugdhulp 2016
Voorstel: kennis te nemen van de hoofdpunten van de concept kwartaal-

Het PHO heeft kennisgenomen van de hoofdpunten van de concept kwartaalrapportage Q1 2016.

Nr.

Agendapunt

Besluit

rapportage Q1 2016

Algemeen:
 Deze kwartaalrapportage geeft meer inzicht in doorlooptijden dan voorheen, maar
de uitvraag van wachttijden voldoet nog niet. Eind juni is er een bijeenkomst waarin gesproken wordt over de definitie van wachttijden om dit op een verbeterde
manier te kunnen opnemen in de rapportage.
 De cijfers per gemeente zijn binnenkort beschikbaar, de PHO-leden ontvangen
deze via de leden van het ambtelijk overleg jeugd.
Aandachtspunten:
 Het PHO heeft behoefte aan meer duiding van de cijfers. In het vervolg graag in
grote lijnen de belangrijkste ontwikkelingen en trends opnemen inclusief verklaringen voor deze ontwikkelingen. Ook als de oorzaak van een ontwikkeling niet duidelijk is, dat benoemen.
 Er is sprake van een groot aandeel onbekende verwijzers. Dat heeft waarschijnlijk
een technische oorzaak. Dhr. Mostert is hier al mee bezig, het wordt teruggelegd
bij de aanbieders.
 Een deel van het budget voor gesloten jeugdhulp gaat naar kinderen die niet uit
de regio komen, maar volgens het woonplaatsbeginsel wel bij onze regio gerekend worden. Dit is aangekaart bij de VNG, in 2017/2018 wordt het woonplaatsbeginsel aangepast.

06

Financiering van de transformatie van de jeugdhulp
Voorstel:
De colleges te adviseren om:

Het PHO heeft uitvoerig gesproken over het memo. In algemene zin kan men – onder
voorwaarden - instemmen met de vorming van een fonds. Voor een geslaagde besluitvorming in de gemeenteraden is echter meer concreetheid nodig over de besteding van de extra middelen.

Nr.

Agendapunt
1. kennis te nemen van de te verwachte tekorten op het jeugdhulpbudget
2. kennis te nemen van de verdeling van middelen in de meicirculaire
3. een Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland in te stellen. De vulling van het Fonds gebeurt op jaarbasis gedurende 4 jaren:
 € 4.000.000 incidenteel 2016 (incidentele bijdrage gemeenten)
 € 3.000.000 incidenteel 2017 (incidentele bijdrage gemeenten)
 € 2.000.000 incidenteel 2018 (incidentele bijdrage gemeenten)
 € 1.000.000 incidenteel 2019 (incidentele bijdrage gemeenten)

Besluit

 De mening over de inzet van de extra middelen vanuit het fonds verschilt per subregio/gemeente.
 Het PHO benadrukt dat wachtlijsten niet beloond mogen worden. Het belangrijkste
adagium blijft ‘geen kind in de knel’.
Reactie per gemeente/subregio:
 Duin- en Bollenstreek: ziet nut en noodzaak wel in van een dergelijk fonds. Zegt
met nadruk dat wachtlijsten niet beloond mogen worden. Pleit ervoor om het merendeel van het budget te besteden aan de versterking van de Jeugd- en Gezinsteams en daaraan gelieerde projecten.
 Nieuwkoop: geeft aan dat het memo nog aangepast moet worden. Het moet een
beknopter stuk worden waar ook inzicht wordt gegeven in het financieel meerjarenprogramma. Voorbeelden opnemen in het memo. Graag redeneren van het einddoel naar nu, wat is daarvoor nodig?
 Kaag en Braassem: heeft behoefte aan context en analyse van wat er ten grondslag ligt aan dit memo. Graag voor 1 oktober 2016 inzicht geven in hoe de wachtlijsten weggewerkt gaan worden. Kaag en Braassem zou ook graag zien dat gekeken wordt naar onderbenutting van aanbieders. Er zitten nog te veel onzekerheden
in om akkoord te gaan met dit voorstel.
 Alphen aan den Rijn: sluit zich aan bij Nieuwkoop. Geen kind in de knel is het belangrijkst. Wachtlijsten mogen niet beloond worden. Alphen aan den Rijn wil voor-

Nr.

Agendapunt

Besluit
alsnog geen fonds instellen. Wellicht zou een analyse per gemeente inzicht geven
in wat er nodig is. Alternatieven moeten goed onderzocht worden. Alphen aan den
Rijn richt zich voor dit fonds alleen op 2016 vanwege ander inkooptraject vanaf
2017.
 Leiderdorp: het lijkt nu of er sprake zal zijn van een perverse prikkel, dit graag aanpassen. Hier mag geen sprake van zijn. Leiderdorp is niet tegen het voorstel, maar
vraagt zich af of dit bedrag voldoende zal zijn. De wachtlijstproblematiek en de financiële verantwoording duidelijker opnemen in het stuk.
 Zoeterwoude: er mogen geen kinderen in de knel komen, maar er moet wel gewerkt worden aan een toekomstbestendig systeem. Goed om aan de raad te laten
weten dat het omvormen van een systeem niet helemaal budgetneutraal kan.
 Oegstgeest: fonds lijkt wel nodig te zijn, maar memo verdient nog aanscherping. In
het memo duidelijk opnemen welke resultaten gehaald moeten worden. Ook beter
verwoorden van de vertaling van de transformatie.
 Leiden: niet tegen het voorstel, maar graag nuances aanbrengen. Leiden heeft behoefte aan meer zicht op de effecten die we hiermee denken te behalen. Ook een
planning opnemen en aandacht schenken aan cliëntenparticipatie. Transformatie
betekent niet automatisch dat er geen wachtlijsten zullen zijn.

07

Versterking aanpak Huiselijk geweld/Veilig Thuis 2016/17

Het PHO stemt in met het voorstel ‘Versterking aanpak Huiselijk geweld/Veilig Thuis
2016/17’

Nr.

Agendapunt
Voorstel:
1. Vooruitlopend op definitieve besluitvorming incidenteel een bedrag
van € 416.712, - extra beschikbaar stellen door alle gemeenten in
Hollands Midden voor formatie Veilig Thuis in 2017. Dit te verdelen
naar evenredigheid van inwonersaantal over de regio’s, te weten:
a.

b.
c.
2.

08

Regio Holland Rijnland € 282.160 (excl. Voorschoten)
Verdeling naar gemeente: De TWO stelt voor de verdeling naar de
verschillende gemeenten de rato van de jeugdhulpbudgetten voor,
zoals op de gehele jeugdhulpbegroting van toepassing is. Bij het opstellen van de begroting 2017 zal de toename middelen Veilig Thuis
verwerkt worden. In bijlage 2 is de uitwerking per gemeente zichtbaar.
Regio Midden Holland € 121.021
Verdeling naar gemeente: naar rato van de jeugdbudgetten.
Voorschoten € 13.531
Dit voorstel, vooruitlopend op definitieve besluitvorming, lokaal te
betrekken in de gemeentelijke begrotingen 2017.

Rondvraag en sluiting

Besluit









Onderzocht moet worden of Veilig Thuis efficiënter en effectiever ingericht kan
worden om wachtlijstproblematiek te beperken/voorkomen. Veilig Thuis stemt dit
op korte termijn af met politie.
Gemeente Leiden stelt een brief op aan het Rijk om signaal af te geven over de
wachtlijstproblematiek bij Veilig Thuis. Dit is een landelijk probleem. De brief komt
een volgend PHO terug.
Leiden en Gouda bespreken in bijzijn van gemeentesecretarissen voor de zomer
het beter invullen van opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap. Hierbij wordt
ook aandacht besteed aan het betrekken en informeren van de andere gemeenten. Een voorstel wordt in een volgend PHO geagendeerd.
Gemeente Leiden stelt een brief aan de colleges op waarin scholing en deskundigheidsbevordering bij ‘WMO-teams’ volgens de methode ‘Signs of Safety’ onder
de aandacht gebracht wordt. Dit is de verantwoording van de gemeenten zelf.

Leiderdorp geeft aan moeite te hebben met het presenteren van de subsidie als ‘incidenteel’, terwijl het hoogstwaarschijnlijk niet incidenteel is.
Mw. van Zeijl geeft aan dat een heronderzoek heeft plaatsgevonden door de inspectie. Het plan van aanpak om de wachtlijsten terug te dringen moet eind augustus gereed zijn. Op alle overige punten heeft Veilig Thuis een voldoende behaald.
 Dhr. Hoek vraagt aandacht voor tijdige aanlevering van de stukken. In het vervolg
wordt aangegeven waarom stukken nagezonden worden.
 Het PHO Maatschappij van 13 juli vindt doorgang. Het PHO Maatschappij van 24

Nr.

Agendapunt

Besluit
augustus blijft voorlopig in agenda staan, maar wordt bij onvoldoende onderwerpen
geannuleerd.

03
07
07
07

Actielijst
PHO 22 juni 2016
Kort memo opstellen over accountantsverklaring 2015
Brief opstellen wachtlijstproblematiek Veilig Thuis
Voorstel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Veilig Thuis
Brief opstellen deskundigheidsbevordering Signs of Safety

3a
06

PHO 25 mei 2016
Presentatie inkoop Jeugdhulp Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem
Bestuurlijk overleg inplannen met Rivierduinen
PHO 13 april 2016
Voorstel hoe om te gaan met topinkomens bij zorgaanbieders
Veilig Thuis agenderen

09

PHO 17 februari 2016
Onderzoek beschermd wonen ‘licht verstandelijk beperkten 18-23 jaar’

06
09

Juni 2016
Juli/augustus 2016
Juli/augustus 2016
Juli 2016

TWO
Gemeente Leiden / A. van Zeijl
Gemeente Leiden
Gemeente Leiden / A. van Zeijl

Augustus/september 2016
Juni/juli 2016

Alphen aan den Rijn/Kaag en Braassem
Gemeente Oegstgeest/ H. de Bruin

September 2016
Afgehandeld

TWO/P. Grob
Gemeente Leiden

13 juli 2016

Gemeente Leiden/M. Ouwerkerk

Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van Holland Rijnland van 13 juli 2016.
de secretaris,

de voorzitter,

H. Gorter

R.A. van Gelderen

Oplegvel
1.

Onderwerp

Zorginkoop LVB doelgroep najaar 2016

2.

Rol van het
samenwerkingsorgaan
Holland Rijnland
Regionaal belang

Platformtaak volgens gemeente

3.

Al snel na de invoering van de Wmo 2015 werd
ons duidelijk dat een deel van de LVB doelgroep
tussen de Wmo en de WLZ valt. Daarom heeft de
regio Holland Rijnland meegedaan aan een
landelijk onderzoek naar de omvang van deze
doelgroep. Op basis van dit onderzoek komt
binnenkort budget om apart zorg in te kopen in het
najaar van 2016. Per 2017 moet de zorg werkelijk
geleverd worden.
De vraag is hoe we er in deze regio voor kunnen
zorgen dat de ondersteuning voor deze doelgroep
zo goed mogelijk geregeld wordt.

4.

Behandelschema:

DB
Colleges
PHO
DB
Gemeenteraad
DB
AB
Gemeenteraad

5.

Advies PHO

6.

Reden afwijking eerdere
besluitvorming en wijze
afwijken

Datum:
Informerend

Datum:
Adviserend

Datum:
Besluitvormend

13 juli

1) kennis te nemen van het onderzoek door
bureau HHM en de aankondiging van de VNG dat
er extra budget naar de Wmo gaat voor de LVBdoelgroep
2) in te stemmen met het ambtelijk advies om,
gezien de strakke planning, in ieder geval het
eerste jaar (tot januari 2018) te starten met de
LVB zorg op Holland Rijnland niveau. Dat
betekent dat Leiden als centrumgemeente
fungeert en de uitvoering wordt toegevoegd aan
de werkwijze van Beschermd Wonen.
n.v.t.

7.

Essentie van het voorstel
(annotatie zoals op agenda
staat)

Omdat de LVB-zorg per januari 2017 geleverd
moet worden, wordt voorgesteld om de zorg voor
in ieder geval één jaar in te kopen op Holland
Rijnland niveau. Dit is het meest praktisch, omdat
Leiden als centrumgemeente de zorg kan
uitvoeren net als bij Beschermd Wonen.
Er hoeft als het ware bij dit scenario het minst
extra te worden ‘ingeregeld’. Na een half jaar volgt
een evaluatie en kan er door gemeenten worden
gekozen voor een andere manier van inkopen
(lokaal, sub-regionaal).
Voorgesteld wordt om de toegang te laten
verlopen via de Beschermd Wonen consulenten.
Zij kennen de problematiek van de LVB’ers.
Daarnaast zijn zij al een centraal punt voor
complexe problematiek voor de hele regio. De
toegang is dan ook centraal belegd.
Omdat de financiering vanuit het Rijk bovenop het
huidige budget komt, zullen de Beschermd Wonen
plekken voor GGZ cliënten niet in gevaar komen.
Dit vraagt wel om separate registratie; dit is een
aandachtspunt. In overleg met de betreffende
zorgaanbieders willen we graag afspraken maken
over onder andere de wachtlijsten en het
vrijhouden van LVB plekken. We willen na dit Pho
snel starten met deze overleggen waarin we deze
beleidsmatige keuzes afstemmen.

8.

Inspraak

Nee

9.

Financiële gevolgen

Volgt zo snel mogelijk. De VNG komt binnenkort
in samenwerking met VWS met een advies, onder
andere over de verdeling van de middelen
(waarbij de vraag speelt of de centrumgemeenten
een toevoeging krijgen bij de middelen
Beschermd Wonen of alle gemeenten een bedrag
bij de Wmo begeleiding). Dit is aansluitend op het
rapport van bureau HHM eind juni.
Er is bekend gemaakt dat extra budgetten worden
aangekondigd in de septembercirculaire.

10.

Bestaand Kader

Relevante regelgeving: Wmo
Eerdere besluitvorming: n.v.t.

Met opmerkingen [MO1]: afhankelijk van de wijze
van financiering worden er eind 2016 afspraken
gemaakt over de financiële
verantwoordelijkheden voor deze opgave,
vergelijkbaar met Beschermd wonen.

11.

Lokale context
(in te vullen door griffier)

* weghalen wat niet van toepassing is

Adviesnota PHO
Vergadering:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Agendapunt:
Auteur:
Organisatie:

PHO Maatschappij
13 juli 2016
9.30 tot 12.00 uur
Holland Rijnland, Boardroom
04
B.L. Binkhorst
Gemeente Leiden

Onderwerp:
Zorginkoop LVB doelgroep najaar 2016
Beslispunten:
1. kennis te nemen van het onderzoek door bureau HHM en de aankondiging van
de VNG dat er extra budget naar de Wmo gaat voor de doelgroep LVB;
2. In te stemmen met het ambtelijk advies om, gezien de strakke planning, in ieder
geval het eerste jaar (tot januari 2018) te starten met de LVB zorg op Holland
Rijnland niveau. Dat betekent dat Leiden als centrumgemeente fungeert en de
uitvoering wordt toegevoegd aan de werkwijze van Beschermd Wonen.
Inleiding:
Al snel na de invoering van de Wmo 2015 werd duidelijk dat een deel van de LVB
doelgroep tussen de Wmo en de WLZ valt. Daarom heeft de regio Holland Rijnland
meegedaan aan een landelijk onderzoek naar de omvang van deze doelgroep. Op basis
van dit onderzoek komt binnenkort budget om apart zorg in te kopen in het najaar van
2016. Per 2017 moet de zorg werkelijk geleverd worden.
De vraag is hoe we er in deze regio voor kunnen zorgen dat de ondersteuning voor deze
doelgroep zo goed mogelijk geregeld wordt. Er zijn twee scenario’s, te weten 1) de
uitvoering van de LVB zorg wordt toegevoegd aan de werkwijze Beschermd Wonen
waarbij Leiden fungeert als centrumgemeente of 2) gemeenten gaat apart inkopen
(waarschijnlijk dan sub-regionaal). Het ambtelijk advies is om, gezien de strakke planning,
in ieder geval het eerste jaar (tot januari 2018) te starten met de LVB zorg op Holland
Rijnland niveau en dus te kiezen voor het eerste scenario.
Beoogd effect:
Een deel van de LVB doelgroep, waarvan gesteld werd dat zij genoeg hebben aan
ambulante ondersteuning binnen de Wmo, heeft behoefte aan verblijf. Een groot deel
van hen wordt te licht bevonden voor de WLZ. Beschermd wonen was echter ook niet
bedoeld voor deze doelgroep, want dat is specifiek voor cliënten met een GGZ
achtergrond. Daarnaast sluit het huidige aanbod Beschermd Wonen ook niet aan bij de
zorgvraag van deze doelgroep.
Landelijk is de conclusie getrokken dat de groep tussen wal en schip valt en dat er voor
deze groep in gemeenten apart zorg moet worden ingekocht, omdat het huidige aanbod
niet voldoet. Het beoogde effect is dus passende zorg voor de LVB doelgroep realiseren
per 2017.

Argumenten:
1a. planning
Per januari 2017 moet door gemeenten de LVB zorg werkelijk geleverd kunnen worden.
In het AOZW van 28 juni 2016 hebben de regiomeenten van Holland Rijnland daarom
voorgesteld om in ieder geval het eerste jaar (tot januari 2018) te starten met de LVB zorg
op Holland Rijnland niveau. Dat betekent dat Leiden, net als bij Beschermd Wonen, als
centrumgemeente fungeert. Na een half jaar volgt een evaluatie en kan er door
gemeenten eventueel worden gekozen voor een andere manier van inkopen (lokaal, subregionaal.
1b. toegang tot LVB zorg
Voorgesteld wordt om de toegang te laten verlopen via de Beschermd Wonen
consulenten. Zij kennen de problematiek van de LVB’ers . Daarnaast zijn zij al een
centraal punt voor complexe problematiek voor de hele regio. De toegang is dan ook
centraal belegd.
1c. beleidsmatige afstemming met aanbieders
Omdat de financiering vanuit het Rijk bovenop het huidige budget komt, zullen de
Beschermd Wonen plekken voor GGZ cliënten niet in gevaar komen. Dit vraagt wel om
een bepaalde manier van registreren; dit is een aandachtspunt. In overleg met de
betreffende zorgaanbieders willen we graag afspraken maken over onder andere de
wachtlijsten en het vrijhouden van LVB plekken. We willen na dit Pho snel starten met
deze overleggen waarin we deze beleidsmatige keuzes afstemmen.
Kanttekeningen/risico’s:
In 2017 moet de zorg voor de LVB doelgroep werkelijk geleverd kunnen worden. Dit
houdt in dat er tijdig gestart moet worden met de inkoop zodat wij als gemeenten kunnen
garanderen dat deze zorg georganiseerd is.
Het streven is dat de LVB plekken bovenop de GGZ plekken worden ingekocht, zodat er
geen verdrukking plaatsvindt bij de instellingen. Daarnaast streven we naar LVB plekken
bij aanbieders die goed zijn ingericht op de zorg aan deze doelgroep.
Financiën:
Op dit moment is landelijk nog geen besluit genomen over de herverdeling van middelen
en de centrumgemeentefunctie. Er is wel aangekondigd dat er middelen vanaf 2017
worden toegevoegd aan de Wmo in de septembercirculaire. De VNG komt binnenkort
hierover in samenwerking met VWS met een advies (waarbij de vraag speelt of de
centrumgemeenten een toevoeging krijgen bij de middelen Beschermd Wonen of alle
gemeenten een bedrag bij de Wmo begeleiding).
Communicatie:
 geen inspraak
Bijlagen:
Memo PHO, inkoop zorg LVB doelgroep

Memo
Aan

Van

Doorkiesnummer

Portefeuillehouders
Maatschappij

Beau Louise Binkhorst/
Marieke Ouwerkerk

(071) 516 78 46

Onderwerp

Datum

Zorginkoop LVB doelgroep

13-07-2016

Geachte portefeuillehouders,
Al snel na de invoering van de Wmo 2015 is duidelijk geworden dat een deel van de LVB doelgroep
tussen de Wmo en de WLZ valt. Deze doelgroep bestaat uit meerderjarigen met een (vermoeden van
een) licht verstandelijke beperking, dat wil zeggen een IQ tussen de 50 en 85 met een beperkt sociaal
aanpassingsvermogen en bijkomkende problematiek. De doelgroep heeft behoefte aan een
beschermende woonomgeving om verslechtering van de situatie te voorkomen en/of verbetering te
bereiken. Ambulante begeleiding en dagbesteding zijn hiervoor onvoldoende. De LVB’er heeft een
woonomgeving nodig waar toezicht en begeleiding aanwezig of in de nabijheid is. Deze beschermde
woonomgeving is tijdelijk nodig (of er kan op het moment van indiceren nog niet worden vastgesteld of
de behoefte aan toezicht blijvend is).
Deze LVB’ers hebben dus verblijf nodig, maar een groot deel van de doelgroep wordt te licht bevonden
voor de WLZ. Daarnaast sluit het huidige aanbod Beschermd Wonen ook niet aan bij de zorgvraag van
deze doelgroep. Ondertussen is landelijk deze discussie op gang gekomen. De conclusie is dat er voor
deze groep in gemeenten apart zorg moet worden ingekocht, omdat het huidige aanbod niet voldoet.
A. Onderzoek bureau HHM
Met het oog op de zorginkoop voor deze doelgroep in het najaar van 2016, is bureau HHM de afgelopen
vier maanden bezig geweest met een onderzoek naar de omvang van de LVB doelgroep in tien
centrumgemeenten, waaronder in de regio Holland Rijnland1 (verder: Amsterdam, Dordrecht, Enschede,
Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht & Venlo). Het definitieve rapport verwachten we
eind juni.
Het bureau heeft de totale LVB groep verdeeld in vier cliëntgroepen, te weten:
● (jong)volwassenen met verstandelijke beperking met ernstig probleemgedrag;
● jongvolwassenen met licht verstandelijke beperking;
● ouders met licht verstandelijke beperking; en
● volwassenen met licht verstandelijke beperking.
1

De gemeenten Katwijk en Kaag & Braassem hebben niet aan het onderzoek deelgenomen.
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De regio Holland Rijnland heeft tijdens de peilperiode (1 maart tot 31 mei 2016) 34 LVB cliënten
aangemeld. Dat zijn gemiddeld 11 cliënten per maand. Holland Rijnland scoort hiermee gemiddeld in
vergelijk met de andere 9 deelnemende centrumgemeenten. Verder is gebleken dat in Holland Rijnland
de subgroep (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking met ernstig probleemgedrag, het
grootst is ten opzichte van de andere drie categorieën (namelijk 44%).
B. Voorzichtige conclusies
Het tarief voor het nieuwe product is nog lastig vast te stellen, maar de verwachting is dat deze
ongeveer gelijk zal zijn aan wat het tarief nu is voor GGZ‐C ZZP3 (145,36 Euro per dag inclusief
dagbesteding). De duur van de zorg voor deze groep is gemiddeld drie jaar. Daarna is het de bedoeling
dat de LVB’er zelfstandig gaat wonen. Het traject moet dus gericht zijn om de stap naar zelfstandigheid
binnen een bepaalde periode te kunnen nemen.
De VNG komt binnenkort in samenwerking met VWS met een advies, onder andere over de verdeling
van de middelen (waarbij de vraag speelt of de centrumgemeenten een toevoeging krijgen bij de
middelen Beschermd Wonen of alle gemeenten een bedrag bij de Wmo begeleiding). Dit is aansluitend
op het rapport van bureau HHM eind juni.
Ons voorstel nu is om het voor het jaar 2017 via de centrumgemeente te organiseren.
C. Financiën
Op dit moment is landelijk nog geen besluit genomen over de herverdeling van middelen en de
centrumgemeentefunctie. Er is wel aangekondigd dat er middelen vanaf 2017 worden toegevoegd aan
de Wmo in de septembercirculaire. De VNG komt binnenkort hierover in samenwerking met VWS met
een advies (waarbij de vraag speelt of de centrumgemeenten een toevoeging krijgen bij de middelen
Beschermd Wonen of alle gemeenten een bedrag bij de Wmo begeleiding). Afhankelijk van de wijze van
financiering worden er eind 2016 afspraken gemaakt over de financiële verantwoordelijkheden voor
deze opgave, vergelijkbaar met Beschermd wonen.
D. Toevoegen van volume en apart registreren
Omdat de financiering vanuit het Rijk bovenop het huidige budget komt, zullen de Beschermd Wonen
plekken voor GGZ cliënten niet in gevaar komen. Dit vraagt wel om een separate registratie; dit is een
aandachtspunt. In overleg met de betreffende zorgaanbieders willen we graag afspraken maken over
onder andere de wachtlijsten en het vrijhouden van LVB plekken. We willen na dit Pho snel starten met
deze overleggen waarin we deze beleidsmatige keuzes afstemmen.
E. Beslispunten
1) kennis te nemen van het onderzoek door bureau HHM en de aankondiging van de VNG dat er extra
budget naar de Wmo gaat voor deze doelgroep. Het is belangrijk om op korte termijn voorbereidingen
te treffen om per 2017 de zorg beschikbaar te kunnen hebben.
2) verzoek aan het PHO is om in te stemmen met het ambtelijk advies om, gezien de strakke planning, in
ieder geval het eerste jaar (tot januari 2018) te starten met de LVB zorg op Holland Rijnland niveau. Dat
betekent dat Leiden als centrumgemeente fungeert en de uitvoering wordt toegevoegd aan de
werkwijze van Beschermd Wonen.
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Met vriendelijke groet,

Beau Louise Binkhorst/Marieke Ouwerkerk
Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling

Oplegvel
1.

Onderwerp

2.

Rol van het
samenwerkingsorgaan
Holland Rijnland
Regionaal belang

3.

Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en
Beschermd wonen
Platformtaak volgens gemeente

1) Vanaf 1 januari 2015 is de gemeentelijke
verantwoordelijkheid uitgebreid door
decentralisatie van een deel van de AWBZ-taken
((woon-)begeleiding, dagbesteding, inloop
(O)GGZ en beschermd wonen) naar de Wmo
2015.
De centrumgemeente ontvangt nu nog de
middelen voor Maatschappelijk opvang (MO) en
beschermd wonen (BW).
Daarbij is voor Beschermd wonen financiële
solidariteit afgesproken en opbouw van een
reserve als er budgetoverschot is.
Met de overheveling van middelen is er
doorlopend onzekerheid, omdat het rijk nog
steeds wijzigingen aanbrengt in de verdeling van
de macrobudgetten. De centrumgemeente
probeert de regio zo goed mogelijk op de hoogte
te houden van de financiële ontwikkelingen. Met
de meicirculaire 2016 en de jaarrekening 2015
van de gemeente Leiden, is het een goed moment
om u te informeren over de laatste stand van
zaken.
In 2017 is een extra korting op het MO budget
(voorlopig) afgewend, wat maakt dat een
bezuiniging van 800.000 euro niet doorgezet is
voor 2017.
Voor BW is een veel groter overschot
geconstateerd dan eerder berekend, namelijk 2,5
miljoen euro. Dit bedrag is apart gezet in een
reserve.
2) Vanaf januari 2016 bekostigen lokale
gemeenten 4 van de 6 maanden individuele
begeleiding van hun inwoners die uitstromen uit
de maatschappelijke opvang. Omdat het een
lokale Wmo verantwoordelijkheid betreft stellen
we voor dat gemeenten per 2017 alle individuele
begeleiding na uitstroom uit de maatschappelijke
opvang bekostigen van zijn inwoners.
Na de zomer bieden we financieel inzicht in de
decentralisatie-uitkering en de prestatie-afspraken
met de Binnenvest.

4.

Behandelschema:

DB
Colleges
PHO
DB
Gemeenteraad
DB
AB
Gemeenteraad

5.

Advies PHO

Datum:
Informerend

Datum:
Adviserend

Datum:
Besluitvormend

13 juli 2016

A) Adviseren om een bestedingsvoorstel uit te
werken dat aansluit op het concept beleidskader
Maatschappelijke zorg.
De werkgroep OGGZ opdracht te geven dit
bestedingsvoorstel voor te bereiden met daarbij
de volgende richtingen, te weten:
1. in lijn met het nieuwe beleidskader
Maatschappelijke zorg zoals het op gang
brengen van een beweging van intramurale
naar ambulante ondersteuning
2. Extra uitvoeringsbudget voor regiogemeenten
3. Budget voor kleinschalige nieuwe
wooninitiatieven door zorgaanbieders
4. Extra beleidsinzet voor de uitwerking van het
plan van aanpak bij het Beleidskader
Maatschappelijke zorg
5. Voor de doelgroep LVB vanuit verblijfsplekken
Jeugd daar waar noodzakelijk verlenging van
de 24uurs zorg tot eind 2016 te verlengen,
gefinancierd uit het budget Beschermd
wonen.
B) Adviseren in te stemmen met de volgende
voorstellen mbt bekostiging individuele
begeleiding na uitstroom uit maatschappelijke
opvang:
1. bekostiging van individuele begeleiding na
verblijf in de maatschappelijke opvang vanaf
2017 door lokale gemeenten
2. aanbieden van een financieel overzicht van de
besteding van de decentralisatie-uitkering en
de realisatie-afspraken met de Binnenvest (op
basis van vragen uit de regio) na de zomer

6.

Reden afwijking eerdere
besluitvorming en wijze
afwijken

7.

Essentie van het voorstel
(annotatie zoals op agenda
staat)

8.

Inspraak

Nee

9.

Financiële gevolgen

Incidenteel:

Met de meicirculaire zijn wijzigingen bekend
gemaakt voor de middelen Maatschappelijke
opvang, en ook is het budget voor Beschermd
wonen voor de jaren na 2016 bekend gemaakt.
Voor onze regio betekent dit zekerheid voor
Beschermd wonen en een meevaller voor
Maatschappelijke opvang.

Maatschappelijke opvang:
Door de wijziging in financiële herverdeling van
middelen heeft onze regio een minder grote
bezuinigingsopgave in 2017. Dit budget willen we
in overleg met regiogemeenten besteden aan een
toekomstgerichte aanpak, om dakloosheid te
voorkomen.
Beschermd wonen:
Voor 2015 is het overschot 2,2 miljoen euro. Een
deel van dit budget willen we inzetten, waarbij we
ons richten op de toekomst (kleinschaliger en
lokaler). Bij de uitwerking van het voorstel komt
ook een financiële paragraaf met daarin het
bedrag dat maximaal uitgegeven wordt vanuit de
reserve Beschermd wonen.
10.

Bestaand Kader

Relevante regelgeving: Wmo
Eerdere besluitvorming:
31 oktober 2015 (PHO, financiele solidariteit
Beschermd wonen)
16 december 2015 (PHO, begeleiding na
Maatschappelijke opvang)
13 april 2016 (Rapportage Beschermd wonen
2015)

11.

Lokale context
(in te vullen door griffier)

* weghalen wat niet van toepassing is

Adviesnota PHO
Vergadering:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Agendapunt:
Auteur:
Organisatie:

PHO
13 juli 2016
9.30 tot 12 uur
Holland Rijnland, Boardroom
05
Saskia Lekkerkerker en Marieke Ouwerkerk
Gemeente Leiden

Onderwerp:
Financieel nieuws Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang

Beslispunten:
Kennis te nemen van:
 uitstel van bezuiniging van 8 ton op de maatschappelijke opvang voor 2017;
 de ruimte in het budget Beschermd wonen 2015;
A

De werkgroep OGGZ opdracht te geven om voor een deel van deze meevallers een
bestedingsvoorstel uit te werken met daarin de volgende onderdelen:

1. inzet in de regio van de middelen voor Maatschappelijke opvang door meer
ambulante ondersteuning ter voorkoming van intramurale ondersteuning
2. extra uitvoeringsbudget met als doel meer kennis opbouwen bij consulenten in de
regio en betere schakels te organiseren tussen consulenten BW in de
centrumgemeente (bijvoorbeeld 1 dag per week inzet van een consulent in de
subregio)
3. budget beschikbaar te stellen voor zorgaanbieders voor het ontwikkelen van
kleinschalige woonvarianten, gebaseerd op scheiden wonen en zorg. Hierbij wordt de
ambulante ondersteuning vanuit de Wmo begeleiding gegarandeerd maar wordt met
zorgaanbieders gekeken welke aanloopkosten uit het centrumgemeentebudget
kunnen worden bekostigd gedurende een afgebakende periode. De gemeenten
worden dan dus verantwoordelijk voor de ambulante ondersteuning, de
centrumgemeente financiert de eventuele extra kosten.
4. extra beleidsinzet ten behoeve van de uitwerking van het regionale plan van aanpak,
dat eind 2017 vastgesteld moet zijn. Deze persoon is aanvullend op de regionale
werkgroep.
5. Voor de doelgroep LVB vanuit verblijfsplekken Jeugd daar waar noodzakelijk
verlenging van de 24uurs zorg tot eind 2016 te verlengen, gefinancierd uit het budget
Beschermd wonen.

B

Vanaf januari 2016 bekostigen lokale gemeenten 4 van de 6 maanden individuele
begeleiding van hun inwoners die uitstromen uit de maatschappelijke opvang. Omdat
het een lokale Wmo verantwoordelijkheid betreft stellen we het volgende voor:

1. dat gemeenten per 2017 alle individuele begeleiding na uitstroom uit de
maatschappelijke opvang bekostigen van zijn inwoners
2. na de zomer bieden we financieel inzicht in de decentralisatie-uitkering en de
prestatie-afspraken met de Binnenvest.

Inleiding:
Graag informeren we u over de laatste financiële stand van zaken rond Beschermd
wonen en de decentralisatie-uitkering MO/VB/OGGz.. De meicirculaire in combinatie
met de jaarrekening Leiden is daarin meegenomen.
 Op het budget Beschermd wonen blijkt een groter overschot in 2015 dan voorzien.
Deze financiële meevaller staat op een aparte reserve. Het PHO wordt verzocht om
een opdracht mee te geven voor het uitwerken van een bestedingsvoorstel voor een
deel van deze reserve. Dit bestedingsvoorstel sluit aan bij het concept beleidskader
Maatschappelijke zorg, dat momenteel in de inspraak ligt in alle gemeenten in
Holland Rijnland. Afgesproken is dat besteding van deze reserve in overleg met de
regeiogemeenten gaat. Daarom wordt het PHO eerst gevraagd om akkoord te gaan
met de richting van het bestedingsvoorstel.
 Waar het gaat om nieuwe wooninitiatieven is het voorstel om de ondersteuning vanuit
de Wmo begeleiding te financieren, vooruitlopend op ambulantisering van de
ondersteuning van een deel van de doelgroep Beschermd wonen. We vragen u om
hier op voorhand mee akkoord te gaan.
 Op het budget voor Maatschappelijke opvang was een korting aangekondigd voor
2017, deze wordt uitgesteld. Voorgesteld wordt om ook hier een bestedingsvoorstel
voor te maken, aansluitend bij het beleidskader Maatschappelijke zorg, om met
behulp van meer ambulante ondersteuning de opvang te voorkomen.
 Voorgesteld wordt om de 2 maanden begeleiding na de opvang vanuit de subsidie
per 2017 direct vanuit de Wmo begeleiding te financieren.

Beoogd effect:
De regio wordt geïnformeerd over de laatste stand van zaken financiën Beschermd
wonen en Maatschappelijke opvang.
De besteding van overschotten door financiële meevallers zetten we in om knelpunten op
te lossen in de uitvoering. Maar de wijze waarop we dit inzetten, moet al aansluiten op het
concept Beleidskader Maatschappelijke zorg, dat nu in de inspraak ligt.
Als er ingestemd wordt met de inhoudelijke voorstellen vanuit de werkgroep OGGz dan
komt er een gedetailleerd bestedingsvoorstel in het najaar van 2016.
Er is extra beleidsinzet nodig om de plannen verder uit te werken en tegelijkertijd al kleine
stappen te zetten naar de transformatie. Er is meer lokale kennis nodig over de
doelgroep, dat bereikt kan worden door de centrale toegang en kennis meer te spreiden
over de regio. En er zijn veel ideeën bij zorgaanbieders voor kleinschalige
wooninitiatieven met ambulante begeleiding. Dit willen we graag faciliteren.

Daarnaast willen we graag een urgent knelpunt voor de LVB groep tijdelijk oplossen door
complexe cliënten vanuit Jeugd verlenging van een 24uurs plek te bieden.
Argumenten:
Overschotten worden ingezet ten behoeve van de doelgroep om knelpunten op te lossen.
Om de doorstroming op gang te krijgen investeren we liever in zelfstandig wonen en/of
kleinschalige initiatieven met scheiden wonen en zorg, in plaats van uitbreiding van
plekken Beschermd wonen of opvang.
Lokaal waar het kan
Nieuwe initiatieven worden lokaal georganiseerd, met aanvullende tijdelijke financiering
uit de reserve maar met als kern ambulante ondersteuning vanuit de Wmo begeleiding
Zowel in de regionale uitvoering als bij beleid tijdelijke extra inzet ter voorbereiding op de
lange termijn transformatie
Daarbij is het belangrijk dat niet alleen de beleidsontwikkeling regionaal wordt ontwikkeld
maar dat ook in de uitvoering regionale samenwerking verder vorm krijgt. Hierdoor blijft
de kennis niet alleen in Leiden maar bouwt de regio ook meer kennis op met betrekking
tot de ingewikkelde problematiek bij deze doelgroepen.
De doelgroep LVB 18+ vanuit Jeugd met een noodzaak voor verlenging van een 24uurs
plek te financieren
Hiermee lopen we vooruit op een landelijke financiele regeling voor de doelgroep LVB
18+ die momenteel tussen wal en schip valt. We lossen hiermee een regionaal probleem
op dat er vanuit Jeugd geen verlengde jeugdzorg gefinancierd kan worden terwijl een
kwetsbare doelgroep wel een verblijfsplek nodig heeft voor een langere periode. Deze
tijdelijke oplossing is tot eind 2016. Zie voor meer informatie het agendapunt LVB 18+.
Kanttekeningen/risico’s:
Nog nader uit te werken, volgt bij definitief bestedingsvoorstel
Financiën:
Er wordt in 2017 €800.000 (tijdelijk) minder bezuinigd op de Maatschappelijke opvang
Er is een overschot op Beschermd wonen van €2.500.000 in 2015
Welk budget ingezet kan worden wordt nader uitgewerkt in een bestedingsvoorstel.
Communicatie:
Met zorgaanbieders wordt gesproken via de overlegtafel Bestuurlijk contracteren.
Met regiogemeenten wordt gesproken via het AOZW en via de werkgroep OGGZ
Evaluatie:
Wordt uitgewerkt in het definitieve bestedingsvoorstel
Bijlagen:
Memo: Laatste nieuws rond budgetten Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang

Memo

Aan

Van

Doorkiesnummer

AOZW

Marieke Ouwerkerk
Saskia Lekkerkerker

(071) 516 73 66
(071) 516 57 54

Onderwerp

Datum

Laatste nieuws rond budgetten Beschermd wonen en
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Geachte portefeuillehouders,
Graag informeren we u over de laatste financiële stand van zaken rond Beschermd wonen en
de Maatschappelijke opvang. De meicirculaire in combinatie met de jaarrekening Leiden is
daarin meegenomen.

Maatschappelijke opvang
Achtergrondinformatie over beschikbaar budget decentralisatie-uitkering MO/VB/OGGz
De decentralisatie-uitkeringen maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en Openbare
Geestelijke Gezondheidszorg (MO/VB/OGGz) werden in 2015 opgehoogd met de te
decentraliseren middelen uit de AWBZ. Het ging om het budget dat samenhangt met de huidige
AWBZ-functies extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging die in de praktijk vaak in het
verlengde van de opvang werden geboden. Voor de decentralisatie-uitkering MO/VB/OGGz
ging het om een relatief grote toevoeging, namelijk € 87 mln. op een totaalbedrag van bijna €
300 mln. Het betreft aldus een toevoeging van bijna 30%.
In 2015 was er sprake van een historische verdeling en vanaf 2016 worden deze middelen via
de objectieve verdeling van de decentralisatie-uitkering MO verdeeld. De invoering van het
objectieve verdeelmodel gaat in 2 jaar. In 2015 100% historisch, in 2016 50% en in 2017 0%
historisch. Voor Leiden heeft het objectieve verdeelmodel sterk nadelige gevolgen ten opzichte
van het historisch budget. Leiden heeft voor 2015 (100% historisch) een toevoeging van €
3.129.970 bovenop de € 5.463.044 “reguliere” middelen in de decentralisatie-uitkering
gekregen. In 2016 (50% historisch) is daar circa € 750.000 afgegaan en dat zou ook het geval
zijn in 2017 (0% historisch).
Laatste stand van zaken meicirculaire mbt budget MO/VB/OGGz
De omvang van het macrobudget is ongewijzigd. De verdeling over de centrumgemeenten is
wel gewijzigd. In eerdere circulaires is gemeld dat m.i.v. 2017 de middelen voor 100% objectief
zouden worden verdeeld. In het bestuurlijk overleg tussen VNG en VWS is besloten de huidige
verdeling (50% historisch en 50% objectief) te bevriezen, totdat meer duidelijkheid is over de
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gevolgen van de verandering rond Beschermd wonen. Als gevolg hiervan is er voor onze regio
vooralsnog geen sprake van een nieuwe korting van € 8 ton in 2017. In hoeverre dit structureel
zo blijft is afhankelijk van de definitieve verdeling.
Laatste gegevens decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid
en OGGz in €

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5.289.318

5.366.715

8.574.832

7.860.937

7.868.325

7.868.325

Bestedingsvoorstel
In het volgend PHO willen we een bestedingsvoorstel doen. Onze eerste gedachte is dat we het
regionaal willen inzetten (het is eenmalig geld) voor iets wat in de lijn ligt met het nieuwe
beleidskader Maatschappelijke zorg zoals het op gang brengen van een beweging van
intramurale naar ambulante ondersteuning.
We horen graag uw reacties:
a) kunt u zich vinden in bovenstaande voorstel?
Bekostiging extramurale begeleiding na verblijf in de maatschappelijke opvang
Vanaf januari 2016 bekostigen de lokale gemeenten in Holland Rijnland de extramurale
begeleiding van inwoners die uitgestroomd zijn uit de maatschappelijke opvang. De eerste 2
maanden worden betaald uit de subsidie van de Binnenvest, daarna neemt uw gemeente de
bekostiging van minimaal 4 maanden over omdat het in principe een Wmo voorziening betreft
(individuele begeleiding) en daarmee een verantwoordelijkheid voor lokale gemeenten. In het
AOZW en het PHO Maatschappij eind 2015 is toen ook gesproken over dat lokale gemeenten
deze individuele begeleiding uiteindelijk in zijn geheel zelf moeten bekostigen omdat het een
lokale Wmo voorziening betreft. We stellen voor dat dat per 2017 ingaat. U krijgt de gegevens
van de eerste 5 maanden van 2016 nagestuurd. Hiermee je een inschatting kan maken wat de
kosten voor uw gemeente bij benadering zouden kunnen worden.
Naast het hebben van financieel inzicht in de hoeveelheid Wmo-beschikkingen per gemeente
die betrekking hebben op deze vorm van individuele begeleiding realiseren we ons ook dat er
behoefte is aan financieel inzicht in de besteding van de decentralisatie-uitkering en de
realisatie-afspraken met De Binnenvest. We stellen voor dat we na de zomer met een financieel
overzicht komen op basis van vragen uit de regio (stellen we via het AOZW).
Vragen aan u:
a) kunt u zich vinden in het bovengenoemde voorstel van het bekostigen van individuele
begeleiding na verblijf in de maatschappelijke opvang vanaf 2017 door uw lokale
gemeente?
b) kunt u zich vinden in het voorstel dat we na de zomer een financieel overzicht
aanbieden van de besteding van de decentralisatie-uitkering en de realisatie-afspraken met
de Binnenvest (op basis van vragen uit de regio)?
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Beschermd wonen
In maart 2016 hebben we u geïnformeerd over de voorlopige cijfers van 2015 voor Beschermd
wonen. Toen was de verwachting dat er € 584.000 overschot zou zijn. Inmiddels is dit beeld
bijgesteld naar een overschot van ongeveer € 2.500.000.
Baten beschermd wonen - Rijksmiddelen
Voor 2015 is uiteindelijk € 27,9 miljoen aan Rijksmiddelen beschikbaar voor het uitvoering
geven aan beschermd wonen. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de Integratie uitkering
sociaal domein en is dus onderdeel van de algemene uitkering. In de meicirculaire 2016 zijn
ook de bedragen voor de komende 4 jaar aangepast op basis van het cliëntenonderzoek
beschermd wonen uitgevoerd in 2015. De cijfers laten een positieve ontwikkeling van het
budget zien:

Budget in
mei-circulaire
2016

2015

2016

2017

2018

2019

€ 27.860.839

€ 27.136.986

€ 28.511.653

€ 29.439.074

€ 30.122.425

Baten beschermd wonen - Eigen bijdrage
Totaal verwachten we € 2,386 miljoen aan eigen bijdrage te ontvangen. Dit bedrag is fors hoger
uitgevallen dan verwacht. De systematiek van eigen bijdrage innen voor het intramurale deel
van beschermd wonen is landelijk vastgesteld en de centrumgemeente heeft hierin geen eigen
keuzes te maken. De gemeente ontvangt maandelijks een specifiek overzicht eigen bijdrage
beschermd wonen.
Het eigen bijdrage bedrag zou eigenlijk nog hoger moeten zijn, omdat de eigen bijdragen die
cliënten betalen bij overbruggingszorg of overgang, alsmede bij pgb, door het CAK worden
overgedragen naar de gemeente waar de cliënt woont. De centrumgemeente ontvangt
daardoor niet alle eigen bijdragen voor Beschermd wonen. Dit is een landelijk systeem waar tot
op heden geen aanpassing in mogelijk is.
Baten beschermd wonen - totaal
Totaal is € 30,25 miljoen beschikbaar voor het uitvoeren van de taak beschermd wonen.
Lasten beschermd wonen – BW Pgb en BW natura 2015
Op basis van de facturen en verantwoordingen van aanbieders is steeds meer zicht op de
kosten zorg in natura. Deze vallen lager uit dan geprognotiseerd. De uitgaven Pgb beschermd
wonen zijn op basis van de schattingsmodule van de Svb opgenomen.

Beschermd wonen
Beschermd wonen
overbrugging
Beschermd wonen
overgang
Pgb beschermd wonen

prognose 1 maart
€ 26,038 miljoen
€ 0,431 miljoen

Stand 1 mei
€ 24,199 miljoen
€ 0,387 miljoen

€ 0,291 miljoen

€ 0,229 miljoen

€ 2,631 miljoen

€ 2,631 miljoen
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Totaal

€ 29,391 miljoen

€ 27,446 miljoen

Voor 2016 zijn de tarieven met 5% gekort. Dit betekent dat de verwachting is dat de lasten bij
ongewijzigd beleid omlaag zullen gaan.
Lasten beschermd wonen - Uitvoeringskosten
De gemeente Leiden voert het beschermd wonen uit. Het betreft kosten specifiek voor het
beschermd wonen:
 Beleidsmedewerker
 Beleidsondersteuning
 Inkoop
 Consulenten beschermd wonen
 Financieel & juridische ondersteuning
Totale uitvoeringskosten in 2015 bedragen € 272.000.
Lasten beschermd wonen - totaal
Totaal zijn er € 27,74 miljoen aan lasten beschermd wonen in 2015 gemaakt.
Resultaat - 2,5 miljoen voor de reserve BW
Dit betekent een voordeel van ongeveer € 2,5 miljoen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan een
aparte reserve.

Bestedingsvoorstel overschot Beschermd Wonen
Onlangs heeft u het concept Beleidskader Maatschappelijke zorg vastgesteld voor inspraak in
uw gemeente. Het beleidskader omschrijft de visie van onze regio over de transformatie van
zorg voor kwetsbare groepen, waarbij de ambitie is om deze zorg zo ambulant mogelijk en
daarmee ook zo lokaal mogelijk te organiseren.
Het budgetoverschot wil de werkgroep OGGZ graag voor een deel inzetten om de beweging
van intramurale naar ambulante ondersteuning op gang te brengen, en tegelijkertijd de
belangrijkste knelpunten uit de praktijk op te lossen. Deze knelpunten zijn: doorstroom van
cliënten naar zelfstandig wonen (zowel huisvesting als soepele overdracht naar Wmo
begeleiding) en het ontbreken van een goede tussenstap van intramurale voorzieningen naar
reguliere Wmo begeleiding.
Daarbij zijn er drie voorstellen die we graag verder uitwerken:
1. extra uitvoeringsbudget met als doel meer kennis opbouwen bij consulenten in de regio en
betere schakels tussen consulenten BW in de centrumgemeente (bijvoorbeeld 1 dag per
week inzet van een consulent in de subregio)
2. beschikbaar stellen van budget voor zorgaanbieders voor het ontwikkelen van kleinschalige
woonvarianten, gebaseerd op scheiden wonen en zorg. Bij dit voorstel is het belangrijk om
te bepalen of de ondersteuning die er vanuit deze woonvarianten gevraagd wordt aan de
Wmo, vanuit de centrumgemeente moet worden gefinancierd. Ons voorstel daarbij is om
dat vanuit de lokale Wmo te doen, maar met zorgaanbieders te kijken welke aanloopkosten
uit het centrumgemeentebudget kunnen worden bekostigd gedurende een afgebakende
periode. De gemeenten worden dan dus verantwoordelijk voor de ambulante
ondersteuning, de centrumgemeente financiert de eventuele extra kosten.
3. extra beleidsinzet ten behoeve van de uitwerking van het regionale plan van aanpak, dat
eind 2017 vastgesteld moet zijn. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar 1 extra persoon in
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plaats van extra versnipperde inzet vanuit diverse gemeenten. Deze persoon is aanvullend
op de regionale werkgroep.
4. Daarnaast is het voorstel om, vooruitlopend op extra financiële middelen vanaf 2017, de
cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) met directe ingang toe te laten tot
Beschermd wonen. Dit willen wij alleen doen als zij vanuit een verblijfsplek bij Jeugd in onze
eigen regio na hun 18de jaar nog steeds 24 uurs zorg nodig hebben. We lopen hiermee
vooruit op de situatie vanaf 2017. Het voorstel geldt vooralsnog alleen voor de rest van het
jaar 2016. Voor de achtergronden verwijzen wij u naar de memo over deze doelgroep LVB.
We horen graag uw reacties:
b) kunt u zich vinden in de voorstellen?
c) zo ja, geeft u de werkgroep OGGZ de opdracht om voor 1 t/m 3 uiterlijk eind oktober
2016 alles uitgewerkt te hebben zodat gemeenten en zorgaanbieders aan het werk
kunnen gaan?
d) zo ja, kan de centrumgemeente zo snel mogelijk opdracht verstrekken aan betrokken
instellingen voor Jeugd om verblijfsplekken voor LVB jongeren waar nodig te verlengen
tot eind 2016 in afstemming met de consulenten Beschermd wonen en TWO?

Met vriendelijke groet,
Marieke Ouwerkerk en Saskia Lekkerkerker
Beleid Maatschappelijke ontwikkeling
Gemeente Leiden

Oplegvel
1.
Onderwerp

Rol van het
samenwerkingsorgaan
Holland Rijnland
.

Regionaal belang

4.

Behandelschema:

DB
Colleges
PHO
DB
Gemeenteraad
DB
AB
Gemeenteraad

Advies PHO

Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies in
het kader van de Collectieve preventie (CPGGZ)
en inloopfunctie GGZ
Basistaak
Efficiencytaak
Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur
Platformtaak volgens gemeente
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.
Datum:
Informerend

Datum:
Adviserend

Datum:
Besluitvormend

13 juli 2016

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

7.

Essentie van het voorstel
(annotatie zoals op agenda
staat)

8.

Inspraak

9.

Financiële gevolgen

10.

Bestaand Kader

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)
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.
Nee
Ja, door:
Wanneer:
- Conform de afspraken in het kader van der
GR.
- De financiering inloopfunctie GGZ verloopt
vanaf het 1 juli 2016 via de sub regio’s

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
Vergadering:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Agendapunt:

PHO Maatschappij
13 juli 2016
9.30 tot 11 uur
Holland Rijnland, Boardroom
06

Auteur:
Organisatie:

A. Toen
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

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.

Aan: deelnemers AOZW (28 juni 2016)
Van: werkgroep OGGZ
Datum: 22 juni 2016
Onderwerp:
Stand van zaken Gemeenschappelijke Regeling GGZ subsidies in het kader van de Collectieve
preventie (CPGGZ) en inloopfunctie GGZ

Inleiding
Het verlenen van subsidie in het in het kader van de collectieve preventie is geregeld via de
Gemeenschappelijke regeling (GR) GGZ Subsidies. Leiden is centrumgemeente en draagt zorg
voor het verlenen van de subsidies en de afrekening richting de deelnemende gemeenten.
Het PHO Maatschappij van december 2015 heeft ingestemd met een aantal voorstellen t.a.v. de
GR ihkv de Collectieve preventie GGZ en de inloopfunctie GGZ. In deze memo gaan we in op de
voortgang t.a.v. deze onderwerpen.
1. Verantwoordingen 2015 GR GGZ subsidies
De volgende verantwoordingen 2015 in het kader van de Gemeenschappelijk Regeling (GR) GGZ
subsidies zijn binnen:
 Stichting Zon;
Inloophuis/informatiepunt;


Autismecafé;

Vriendendienst ZHN;

Subsidie Rivierduinen WMO Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (O)GGZ en
Collectieve Preventie GGZ ( CPGGZ).
Deze verantwoordingen worden volgen de regels van de Leidse algemene subsidieverordening
2011 afgehandeld. De financiële afrekening volgt z.s.m.
Met Rivierduinen vindt zoals gebruikelijk bij een grote subsidie nog een accountgesprek plaats. De
verantwoording over de inloopfunctie 2015, die buiten de GR valt wordt daarin meegenomen.
2. Toekomst collectieve preventie GGZ (CP GGZ) en GR.
In het PHO van december 2015 is besloten de collectie preventie GGZ conform de notitie
‘preventie in de GGZ’ lokaal, subregionaal of lokaal te organiseren. Daarnaast is besloten de
preventie in de toekomst alleen te richten op volwassenen. In hetzelfde PHO is ook besloten de
GR per 1 januari 2017 te stoppen. De werkgroep OOGZ kreeg de opdracht dit verder uit te
werken.
GR voorzetten in 2017
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 koers uit te werken. Ook willen we
aansluiten bij de uitwerking van het Beleidskader maatschappelijk zorg. Het voorstel is om GR
dan ook nog niet per 1 januari 2017 te beëindigen maar deze te beëindigen of herzien per 2018.
In dit kader zijn verkennende gesprekken gevoerd met Rivierduinen over een nieuwe aanvraag
WMO/CPGGZ 2017. De notitie Preventie in de GGZ dient daarbij als leidraad voor het vormgeven
van de aanvraag 2017 Voor wat betreft de preventie jeugd wordt verkend of de subsidie via de
Tijdelijke Werkorganisatie Jeugd en Gezinsteams kan worden verstrekt. Ook over een andere
manier van verantwoorden van de subsidie is gesproken o.a. over prestatie indicatoren die beter
aansluiten bij de verantwoordingssystematiek van “tellen en vertellen” en een verlichting van de
administratieve lastendruk kan bieden. Binnen de subsidie afspraken zal ook meer ruimte komen
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voor innovatie en verschuiving van aanbod als dat nodig is in het kader van de collectieve
Preventie.
De partijen zijn op 30 december per brief geïnformeerd over de besluitvorming in het PHO. Daarin
is het volgende gemeld:
- beëindigen van de GR per 1 januari 2017
- de preventie GGZ alleen te richten op volwassenen.
Indien we besluiten de GR toch in 2017 voort te zetten zullen we de partijen hier alsnog over
informeren
Nieuwe koers vanaf 2018
De werkgroep OGGZ-CPGGZ zal het PHO Maatschappij voorstellen 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 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. Het eerst komende werkgroep overleg staat
gepland op 5 juli a.s. te Leiden, locatie Stationsplein 107.
- Vraag aan het AOZW is wie in ieder geval vanuit de Duin en Bollenstreek zou willen
participeren in de werkgroep (de Rijnstreek en Leidse regio zijn al vertegenwoordigd.)
- Als dit de lijn is die ambtelijk wordt ondersteund dan wordt voorgesteld je wethouder te
informeren en te peilen of er draagvlak is voor deze ontwikkelrichting m.b.t. de aanpak
collectieve preventie GGZ.

3. Inloopfunctie GGZ
De inloopfunctie GGZ valt buiten de Gemeenschappelijke Regeling en wordt subregionaal
georganiseerd en gefinancierd (Duin & Bollenstreek, en Leidse regio).
a. Stand van zaken bezwaar Rivierduinen inloopfunctie GGZ 1e helft 2016
Op 25 mei jl. heeft het PHO besloten om Rivierduinen niet tegemoet te komen aan het bezwaar
van Rivierduinen over de hoogte van subsidiebedrag voor het eerste half jaar. Op basis van de
terugkoppeling uit dit PHO heeft Rivierduinen besloten het bezwaar alsnog formeel af te handelen
door het aan de commissie bezwaarschriften voor te leggen. De behandeling van het Bezwaar is
op vrijdag 19 augustus a.s.
c. Toekomst inloopfunctie vanaf 2e helft 2016 Leidse regio
Op basis van de adviesnota PHO ‘Inloopfunctie GGZ Rivierduinen’ van 16 december 2015 heeft
overleg plaatsgevonden met Rivierduinen over de toekomst van de inloopfunctie. Op basis van
deze gesprekken heeft Rivierduinen voor de Leidse regio een concept visie c.q. subsidieaanvraag
opgesteld voor 2016 met een doorkijk naar 2017. Daarin geeft Rivierduinen aan welke specifieke
deskundigheid zij wenst in te brengen voor de doelgroep die een inloop bezoekt. Deze inbreng is
te onderscheiden in aanwezigheid van een ‘Kleurenmenger’ binnen de inloop in de huizen van de
buurt (twee in Leiden en een locatie in Oegstgeest) en doorontwikkeling om de inloop
laagdrempelig voor de doelgroep te houden en expertise te leveren bij nieuwe lokale
inloopinitiatieven. De kosten richten zich dan ook op inbreng van formatie.

pagina 2

Stand van zaken GR- GGZ subsidies in het kader van de Collectieve preventie (CP GGZ) en inloopfunctie GGZ

Betrokken wethouders van Leidse regio hebben op 4 juli een bestuurlijk overleg om de koers voor
de tweede helft van 2016 te bespreken. Voor 2017 kunnen nog geen toezeggingen gedaan
worden aan Rivierduinen over de subsidie, omdat er nog veel vragen zijn over de toekomst van de
inloopfunctie GGZ en de invulling van de inloopfunctie nog in ontwikkeling is.
Bij deze doorontwikkeling wordt aangesloten bij het beleidskader Maatschappelijk zorg 2017 2025 ‘Transformatie van (O)GGZ Maatschappelijke opvang en beschermd wonen.
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 met elkaar wordt samengewerkt.
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. (zie hiervoor bij 2 toekomst
CPGGZ).
Daarbij dient rekening te worden gehouden met de verandering van de financiering van de
inloopfunctie van regionaal naar sub regionaal.
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Gemeenteraad Kaag en Braassem heeft motie
aangenomen om een oproep te doen aan Tweede
Kamer niet te bezuinigen op groen onderwijs.
In onderling overleg is besloten deze oproep te
laten doen door Holland Rijnland.
Nee

N.v.t.
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Adviesnota PHO (concept)
Vergadering:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Agendapunt:
Kenmerk:
Auteur:
Organisatie:

PHO Maatschappij
13 juli 2016
9.30-12.00
Holland Rijnland

Paul Duijvensz

Onderwerp:
Bezuinigingen groen onderwijs
Beslispunten:
1. In te stemmen met verzenden brief aan Tweede Kamer met oproep niet te
bezuinigen op groen onderwijs.
Inleiding:
De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft op 21 maart een motie aangenomen om
een oproep te doen aan de Tweede Kamer om de bezuinigingen op het groen onderwijs
ongedaan te maken. Deze oproep is 18 mei besproken in het OOGO (Op overleg Gericht
Overleg) van de Leidse regio. Hier is de afspraak gemaakt deze oproep te agenderen bij
het portefeuillehoudersoverleg van Holland Rijnland.
Het groen onderwijs is van groot belang voor het functioneren van de greenports. De
Greenports zijn een belangrijke pijler voor de economie van Holland Rijnland.
Beoogd effect:
Negatieve effecten bezuiniging groen onderwijs onder de aandacht te brengen.
Argumenten:

1.1 Groen onderwijs randvoorwaarde voor functioneren greenports
Tuinbouwsector is voor de Nederlandse economie en Holland Rijnland van groot
economisch belang. Export van bloemen en bollen leveren een substantiële bijdrage aan
het BNP. Binnen Holland Rijnland is in Rijnsburg de op één na grootste bloemenveiling
gevestigd. Het groenonderwijs heeft als kenmerk dat het nauw verweven is van met het
bedrijfsleven. Bezuinigen op het groen onderwijs zal schadelijke gevolgen hebben voor
het functioneren van de greenports. Voor stagebegeleiding, bedrijfsbezoeken
ontwikkeling van de onderwijsinhoud zullen minder middelen beschikbaar zijn.
1.2 Bezuinigingen gaan ten koste inzet greenports
De greenports zelf investeren veel op de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Bezuinigingen op het onderwijs zullen negatieve invloed hebben op de energie, die
vanuit de greenports wordt ingezet.

1.3 Bezuinigingen zijn strijdig met innovatie binnen de sector
In de groene sector vindt veel innovatie plaats op het vlak van duurzaamheid, energie
en productontwikkeling. Deze innovaties vinden hun vertaling in het
onderwijsprogramma. Bezuinigingen staan haaks op het ingezette beleid op kennis,
innovatie en duurzaamheid in een sector, die hierin voorop loopt.

Kanttekeningen/risico’s:
De Tweede Kamer ontvangt veel dringende oproepen. Het effect van deze oproep zal
beperkt zijn. Door de oproep door Holland Rijnland te laten doen, is de impact groter.
Holland Rijnland heeft de op één na grootste bloemenveiling (Flora Holland) Rijnsburg
binnen de regio. De AOC raad (belangenbehartiging agrarisch onderwijs) roept op tegen
deze bezuiniging te blijven protesteren.
Financiën:
N.v.t.
Communicatie:
Persbericht na besluit van het pho Maatschappij
Communicatie via plaatsing op de website.
Evaluatie:
N.v.t.
Bijlagen:
1. Brief aan Tweede Kamer commissie van onderwijs
2. Motie raad Kaag en Braassem.

«BLOCK_POSTADRES»
Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Datum:
Kenmerk:
Telefoon:
E-mail:

«HANDLER_EMAIL1»
«BLOCK_CONTACTBRIEF»
«HANDLER_EMAIL1»071-5239090
«HANDLER_EMAIL1»

Onderwerp: «HANDLER_EMAIL1»

Geachte leden,
Binnen de Holland Rijnland gemeenten is de groene sector van groot belang. Veel
leerlingen uit onze regio volgen het MBO groen onderwijs. Voor de beroepssector in
het Groene Hart is het belangrijk dat er voldoende leerlingen worden opgeleid in de
groene sector. De tuinbouwsector is van groot belang voor de Nederlandse
economie en in het bijzonder voor de greenports. Binnen Holland Rijnland zijn de
greenport Boskoop en de greenport Aalsmeer actief. De kwantiteit en de kwaliteit
van de Mbo groen opleidingen is hierbinnen een substantiële pijler.
Het groen Onderwijs valt onder het Ministerie van Economische Zaken, juist om in te
zetten op samenwerking met het bedrijfsleven. Deze samenwerking is in onze
Greenports sterk verankerd.
Het Ministerie van Economische Zaken is voornemens 55 miljoen euro te bezuinigen
op het Mbo groen Onderwijs. Volgens onze informatie is er voor 2016 een tijdelijke
oplossing gevonden voor het compenseren van deze voorgenomen bezuinigingen.
De Holland Rijnland gemeenten doen een dringend beroep op u om deze
bezuinigingen niet door te zetten en tot een structurele oplossing te komen om de
bekostiging op peil te houden. Bezuinigingen op het Mbo groen leiden tot
kwaliteitsverlies en zelfs tot negatieve gevolgen op de samenwerking binnen de
Greenports. Dit zal zeker negatieve gevolgen hebben voor de lokale economie.
Daarom pleiten wij ervoor om de voorgenomen bezuinigingen definitief in te trekken.
Wij vragen u om de bekostiging van ROC’s en AOC’s gelijk op te laten lopen en te
investeren in de kwaliteit van het groen onderwijs.
Samenvattend zijn de Holland Rijnland gemeenten van mening, dat de
voorgenomen bezuinigingen op het groen onderwijs in strijd zijn met het ingezette
beleid op kennis, innovatie en duurzaamheid in deze sector, die hier juist in voorloop
loopt.

Onze oproep is dan ook: blijf investeren kwantiteit en kwaliteit van het Mbo groen,
om voldoende toestroom van leerlingen, in samenwerking met het bedrijfsleven te
waarborgen.

De portefeuillehouders Maatschappij van de Holland Rijnland gemeenten

Met vriendelijke groet,
Bijlage:
1. Motie gemeenteraad Kaag en Braassem

