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1. Onderwerp 

 
Collectieve Preventie in de GGZ 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak 
  Efficiencytaak  
  Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
XPlatformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang Ondersteuning van mensen uit de regio met 
problemen op het gebied van de geestelijke 
gezondheid, waarbij de ondersteuning soms door de 
beperkte omvang van de doelgroep in afzonderlijke 
gemeenten en de vereiste specifieke deskundigheid 
beter regionaal kan worden geregeld, en waarbij de 
ondersteuning in andere gevallen beter in samenhang 
met lokale ondersteuning kan worden georganiseerd. 

4. Behandelschema: 
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Datum: 
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Adviserend 

Datum: 
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5. Advies PHO Voorstellen: 
1. Kennis te nemen van de evaluatie GGZ-regeling 
Holland Rijnland (bijlage 1); 
2. In te stemmen met: 

a) het besluit om de 
Gemeenschappelijke Regeling 
te beëindigen en alle 
subsidiepartners hiervan op 
de hoogte te stellen; 

b) het regionaal, subregionaal of 
lokaal organiseren van de 
volgende producten voor 
preventie in de GGZ, zoals zij 
in bijlage 2 hoofdstuk 4 
worden omschreven: 
- Informatie, advies en 

voorlichting 
- Signalering en advies 

(consultatie) 
- Ondersteuning: 

 Cliëntondersteuning en 
belangenbehartiging 

 Maatjesprojecten en 
lotgenotencontact 

 Inloop 
 Trainingen en cursussen 

c) de preventie GGZ alleen te 
richten op volwassenen; 
d) de financiering van de in 

beslispunt 2b genoemde 
producten voor een periode 
van 4 jaar; 

e) het evalueren van de 
collectieve preventie, 
geformuleerd in bijlage 2, na 
een periode van 4 jaar 

3. De werkgroep OGGZ de opdracht te geven om 
het voorstel voor 2017 verder uit te werken. 
 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 
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7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

In 2011 is de gemeenschappelijke regeling (GR) 
“Collectieve preventie en zorgvernieuwing GGZ” in 
het leven geroepen om de regionale afspraken 
hierover te formaliseren. Deze GR geeft gemeente 
Leiden het mandaat om, namens de regiogemeenten, 
de subsidiering van collectieve preventie GGZ en 
zorgvernieuwingsprojecten GGZ uit te voeren.  
De komst van de Wmo 2015 en de Jeugdwet zijn 
aanleiding om opnieuw naar deze 
gemeenschappelijke regeling te kijken. De regeling is 
daarom geëvalueerd.  
In de notitie Preventie in de GGZ zijn voorstellen 
geformuleerd voor een nieuwe gezamenlijke aanpak 
van collectieve preventie GGZ voor het jaar 2017 en 
verder.  
 

8. Inspraak   Nee 
  Ja, door:  

Wanneer: 

9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland  nvt 
   
  Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te 

weten: nvt 
   

 
 Structureel/incidenteel Structureel 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: WMO 
 

 Eerdere besluitvorming: 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Adviesnota PHO   
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Collectieve preventie in de GGZ 
   
 
 
Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van de evaluatie GGZ-regeling Holland Rijnland (bijlage 1); 
2. In te stemmen met: 

c) het besluit om de Gemeenschappelijke Regeling te beëindigen en 
alle subsidiepartners hiervan op de hoogte te stellen; 

d) het regionaal, subregionaal of lokaal organiseren van de volgende 
producten voor preventie in de GGZ, zoals zij in bijlage 2 hoofdstuk 
4 worden omschreven: 
- Informatie, advies en voorlichting 
- Signalering en advies (consultatie) 
- Ondersteuning: 

 Cliëntondersteuning en belangenbehartiging 
 Maatjesprojecten en lotgenotencontact 
 Inloop 
 Trainingen en cursussen 

c) de preventie GGZ alleen te richten op volwassenen; 
d) de financiering van de in beslispunt 2b genoemde producten voor 

een periode van 4 jaar; 
e) het evalueren van de collectieve preventie, geformuleerd in bijlage 

2, na een periode van 4 jaar 
3. De werkgroep OGGZ de opdracht te geven om het voorstel voor 2017 

verder uit te werken. 
 
Inleiding: 
Met de invoering van de Wet Maatschappelijke ondersteuning in 2007 zijn een aantal 
regelingen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) overgeheveld van de 
AWBZ naar gemeenten. De gemeenten van Holland Rijnland (exclusief Kaag en Braassem) 
hebben destijds gekozen om de voorzieningen regionaal in stand te houden.  
In 2011 is hiervoor de gemeenschappelijke regeling (GR) “Collectieve preventie en 
zorgvernieuwing GGZ” in het leven geroepen om deze afspraken te formaliseren. Deze GR 
geeft gemeente Leiden het mandaat om, namens de regiogemeenten, de subsidiering van 
collectieve preventie GGZ en zorgvernieuwingsprojecten GGZ uit te voeren.  
De komst van de Wmo 2015 en de Jeugdwet zijn aanleiding om opnieuw naar deze 
gemeenschappelijke regeling te kijken. De regeling is daarom geëvalueerd. Zie bijlage 1.  
In de bijgevoegde notitie Preventie in de GGZ (bijlage 2) zijn voorstellen geformuleerd voor 
een nieuwe gezamenlijke aanpak van collectieve preventie GGZ voor het jaar 2017 en verder. 
De voorstellen voor de inloopfunctie GGZ gelden al vanaf 2016.  
 
 

Vergadering: Portefeuillehoudersoverleg 
Maatschappij 

Datum: 16 december 2015 
9.30 – 12.00 uur 

Locatie: Gemeente Zoeterwoude 
Agendapunt: 06 
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Beoogd effect: 
Het bevorderen van begrip en herkenning van (ernstig) psychische klachten, inwoners bewust 
te maken wat zij zelf aan deze klachten kan doen en hun wegwijs te maken naar partijen die 
hen zo nodig verder kunnen helpen.  
 
Argumenten:  
2a)1. veranderingen vragen om aanpassingen ten aanzien van preventie in de GGZ 
De nieuwe taken en toegenomen verantwoordelijkheden vragen om nog meer aandacht voor 
preventie. Ook de bezuinigingen vergroten het belang  om stevig in te zetten op preventie. 
Waar namelijk problemen voorkomen kunnen worden, worden ook kosten voor de individuele 
gemeenten voorkomen. Vragen die nu spelen, zijn: sluit de GR nog aan op de huidige Wmo? 
Wat willen we bereiken met collectieve preventie? Waar willen we op sturen? Wat willen we 
regionaal gezamenlijk subsidiëren en/of organiseren en wat willen we lokaal oppakken? 
 
2a)2. Preventie vraagt ook om lokale en subregionale aanpak 
De Wmo legt de verantwoordelijkheid voor maatschappelijke ondersteuning nadrukkelijk 
decentraal, bij de gemeenten. Een lokale aanpak heeft daarom in principe de voorkeur. Er zijn 
echter ook nog specialistische vormen ondersteuning die vanwege hun bereik of andere 
redenen beter op subregionaal of regionaal niveau kunnen worden georganiseerd. Bij 
subregio’s denken we aan: Duin-en Bollenstreek, Leidse regio en de Rijnstreek. Bij het 
formuleren van voorstellen voor regionale samenwerking heeft de werkgroep dan ook het 
volgende uitgangspunt toegepast: “Lokaal waar het lokaal kan, (sub)regionaal  waar dat 
efficiënter of beter voor de inwoner is”.  
 
2b) Lokaal waar het lokaal kan, (sub)regionaal  waar dat efficiënter of beter voor de inwoner 
is 
De Wmo legt de verantwoordelijkheid voor maatschappelijke ondersteuning nadrukkelijk 
decentraal, bij de gemeenten. Een lokale aanpak heeft daarom in principe de voorkeur. Er zijn 
echter ook nog specialistische vormen ondersteuning die vanwege hun bereik of andere 
redenen beter op subregionaal of regionaal niveau kunnen worden georganiseerd.  
 
2c) Preventie voor jeugd wordt opgenomen in de inkoop Jeugdhulp 2017 
Voorstel is om de collectieve preventie GGZ alleen te richten op volwassenen. Tot en met 
2016 is de collectieve preventie ook gericht op kinderen en jeugd. Voorgesteld wordt de 
preventie voor deze laatste groep te betrekken bij het vormgeven van jeugdhulp per 2017.  
 
2d)+2e) Het doorvoeren van veranderingen in de collectieve preventie kost tijd en behoeft 
periodieke monitoring 
Er wordt voorgesteld om de afspraken over collectieve preventie en de inloopfunctie voor een 
periode van 4 jaar vast te leggen en te financieren.  
De verandering in de activiteiten en de schaal waarop deze uitgevoerd hebben voldoende tijd 
nodig om goed gestalte krijgen. 
Daarnaast vraagt de collectieve preventie om periodieke monitoring, zodat de kwaliteit en de 
aansluiting aan de behoeften van de burgers actueel blijft. 
 
3. Opdracht uitwerking collectieve preventie past binnen de opdracht van de werkgroep OGGZ 
In de OGGZ-agenda is de volgende bestuursopdracht opgenomen: 
“Formuleer voorstellen voor het maken van basisafspraken over het niveau van preventie  in 
het kader van solidariteit (preventie, ondersteuning wordt door gemeenten gefinancierd, 
maatschappelijke opvang door de centrumgemeente)”. 
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Financiën:  
Hierbij is het belangrijk om te weten dat vanaf 2016 het objectief verdeelmodel in werking is 
getreden. Dit objectief verdeelmodel  heeft consequenties voor de budgetten die gemeenten 
binnen Holland Rijnland ontvangen en daarmee beschikbaar kunnen/willen stellen voor de 
inloopfunctie GGZ en mogelijk de collectieve preventie GGZ.  
Voor 2016 blijft de totale bijdrage van de regiogemeenten ongewijzigd, te weten: € 693.000 
Indien wordt besloten de ggz activiteiten voor de Jeugd, onderdeel van bovenstaand bedrag, 
te betrekken bij de contractering van de jeugdhulp in 2017, dan is hiermee een bedrag 
gemoeid van 143.000 
Bovenstaande gevolgen zijn exclusief de kosten van de inloopfunctie van Rivierduinen 
(€ 680.000 volgens de laatste presentatie van hen) 
 
Communicatie: 
Alle partners van de Gemeenschappelijke Regeling Collectieve preventie GGZ en 
Zorgvernieuwing GGZ en de uitvoerende instellingen worden door de gemeente Leiden op de 
hoogte gesteld van het beëindigen van deze gemeenschappelijke regeling en de nieuwe 
aanpak van preventie in de GGZ en Inloop GGZ. 
 
Evaluatie: 
De afspraken rond collectieve preventie en Inloop GGZ worden 1 maal per 4 jaar geëvalueerd. 
 
Bijlagen: 

1. Evaluatie Subsidieregeling Holland Rijnland; 
2. Preventie in de GGZ: een collectieve aanpak. 

 
 

 
 


