
Bijlage 2 Aanvullende financiële risicoparagraaf Midden Holland nov 2015 

Naar aanleiding van de bespreking in het bestuurlijk overleg van 20 november is een beschrijving opgenomen van de kwalitatieve risico’s. 
 
Besluit BOSD: 
de leden van het BOSD verzoeken om de (financiële) risico’s in kwalitatieve zin te beschrijven en op te nemen in de stukken die aan de colleges worden verzonden. De (financiële) risico’s in 
kwantitatieve zin dienen uitgewerkt te zijn in het implementatieplan en begrotingsvoorstel dat in april 2016 wordt opgeleverd (zie onderstaand besluit, nummer 5). 
 
Analyse per partner Effect 
CrisisInterventieTeam (CIT) 
Jeugdbescherming West 

Het CIT gaat over naar de RDOG Hollands Midden waarmee er ook sprake is van een 
toenemend financieel risico voor gemeenten nu het ondergebracht wordt in een 
gemeenschappelijke regeling.  Momenteel is het CIT nog onderdeel van 
Jeugdbescherming West. 
 
Voor Cit is een budget begroot van € 450.000,- voor onze regio. Er is momenteel nog te 
weinig zicht op de financiering en de inzet op het gebied van crisisinterventie. Dit zal in 
2016 concreter moeten worden gemaakt in de vorm van prestatieafspraken.  
    
In de offerte van Jeugdbescherming West is nog een bedrag van € 35.000,- voor 
beschikbaarheid buiten kantoortijden opgenomen ter ondersteuning bij de integrale 
crisisdienst RDOG Hollands Midden. Het gaat dan om beschikbaarheid van mensen buiten 
kantoortijden om in een crisissituatie er op af te gaan. Dit is momenteel onderdeel van 
bespreking in de contractering. Deze kosten moeten worden opgevangen binnen het 
begroot budget van € 450.000,-. 
 
De overdracht wordt momenteel voorbereid door een stuurgroep bestaande uit de 
wethouders Laura Werger (Gouda), Roos van Gelderen (Leiden) en Han de Jager (Alphen 
aan den Rijn). Namens de betrokken instellingen nemen deel Sjaak de Gouw (RDOG 
Hollands Midden) en Astrid Rotering (Jeugdbescherming West.  
 
Op  4-11-2015 is de stuurgroep geïnformeerd door de werkgroep JPT. Daar is men 
akkoord gegaan met gelijktijdige overgang van het CIT en het JPT. In dit overleg is heeft 
S. de Gouw  aangegeven dat de RDOG HM  het CIT en JPT kan uitvoeren binnen het 
bestaande budget voor het CIT en JPT in Hollands Midden. 
 



Belangrijkste kostenposten: 
 
Telefooncentrale              Het beschikbaar hebben van een telefoonnummer en 

centrale.  Het aannemen van een telefonische crisismelding 
en doorverbinden naar de bereikbaarheidsdienst. 

Bereikbaarheidsdienst     Het aannemen van meldingen en beoordelen of er op af moet 
worden gegaan of dat overbrugging naar kantoortijden 
mogelijk is. 

Crisisinterventie Het naar aanleiding van een melding afleggen van een 
huisbezoek gericht op stabilisatie van het gezin 

 
Kwadraad  De financiering van Bereikbaarheid Buiten Kantoortijden (BBK)  Kwadraad wordt niet 

overgenomen met dit voorstel waardoor het financiële risico beperkt is.  Bekostiging van 
Kwadraad blijft lopen via de huidige subsidieafspraken met de gemeenten. Het voorstel 
ziet toe op de realisatie van samenwerkingsafspraken  tussen de verschillende partners in 
de integrale crisisdienst 0-100 om in werkwijze te opereren als ware het één dienst.  
 
De kosten toe te rekenen aan de functie BBK zijn uit de financiële verantwoordingscijfers  
niet  eenduidig te herleiden waardoor een financieel inzicht nog ontbreekt. 
 
Risico zit met name in de afhankelijkheid van Kwadraad als het gaat om de levering van 
hun aandeel in de crisisorganisatie.  Gemeenten hebben op het bestendigen van het de 
deelname van Kwadraad in de integrale crisisdienst direct sturing door middel van de 
subsidieafspraken met Kwadraad. Voorwaarde daarvoor is wel dat er een gezamenlijke 
gedragen lijn is over de crisistaken Kwadraad tussen de gemeenten in de regio Hollands 
Midden. 
 
 

GGZ Rivierduinen Volwassenen Buiten kantoortijden neemt de GGZ Rivierduinen volwassenen tevens alle crisismeldingen 
aan voor jeugd. Het belangrijkste aandeel in de integrale crisisdienst 0-100 waar het GGZ 
problematiek betreft is daarom de GGZ – volwassenen.   
 
De financiering van GGZ Rivierduinen Volwassenen wordt niet overgenomen met dit 
voorstel waardoor het financiële risico beperkt wordt geacht.   
 



Bekostiging van GGZ Rivierduinen Jeugd blijft lopen via zorgverzekeraars. Het voorstel 
ziet toe op de realisatie van samenwerkingsafspraken  tussen de verschillende partners in 
de integrale crisisdienst 0-100 om in werkwijze te opereren als ware het één dienst. 
  
Crisisinterventie en crisiszorg zijn niet gescheiden in de bekostigingswijze waardoor het 
moeilijk is een duidelijk beeld te krijgen van de crisistaken en een financieel inzicht nog 
ontbreekt. 
 
Risico zit met name in de afhankelijkheid van de inzet van GGZ Rivierduinen-Volwassenen 
als het gaat om de levering van hun aandeel in de crisisorganisatie. Gemeenten hebben 
op het bestendigen van het de deelname van GGZ Rivierduinen-Volwassenen in de 
integrale crisisdienst geen directe sturing maar zijn daarin afhankelijk van de 
zorgverzekeraars. 
 
De zorgverzekeraars zijn vanaf het begin van de opdracht betrokken bij de ontwikkeling 
maar het is nog niet gelukt om een actieve betrokkenheid te organiseren rondom het 
ontwikkelingsperspectief van een integrale crisisdienst 0-100. De bijdrage in de 
inhoudelijke visieontwikkeling is beperkt gebleven. VGZ en Zorg & Zekerheid hebben  een 
contactpersoon toegewezen maar verder nemen de zorgverzekeraars met name een 
afwachtende houding in. Dit heeft de inbedding van de Volwassen GGZ in de integrale 
crisisdienst 0-100 wel beperkt.     
 
 

GGZ Rivierduinen Jeugd  GGZ-Rivierduinen Jeugd beperkt zich tot de crisismeldingen jeugd binnen kantoortijden.  
 
De financiering van GGZ Rivierduinen Jeugd wordt niet overgenomen met dit voorstel 
waardoor het financiële risico beperkt wordt geacht.   
 
Bekostiging van GGZ Rivierduinen Jeugd blijft lopen via gemeenten (onderdeel inkoop 
maatwerkdeel jeugd) . Het voorstel ziet toe op de realisatie van samenwerkingsafspraken  
tussen de verschillende partners in de integrale crisisdienst 0-100 om in werkwijze te 
opereren als ware het één dienst.  
 
Crisisinterventie en crisiszorg zijn niet gescheiden in de bekostigingswijze waardoor het 
moeilijk is een duidelijk beeld te krijgen van de crisistaken en een financieel inzicht nog 



ontbreekt. 
 
Risico zit met name in de afhankelijkheid van de inzet van GGZ Rivierduinen-Jeugd als 
het gaat om de levering van hun aandeel in de crisisorganisatie. Gemeenten hebben op 
het bestendigen van het de deelname van GGZ Rivierduinen-Jeugd in de integrale 
crisisdienst direct sturing door middel van de inkoopafspraken met GGZ Rivierduinen. 
Voorwaarde daarvoor is wel dat er een gezamenlijke gedragen lijn is over de crisistaken 
GGZ Rivierduinen Jeugd tussen de gemeenten in de regio Hollands Midden. De regionale 
inkoop van jeugdhulp biedt een goede randvoorwaarde voor deze gezamenlijke gedragen 
lijn waardoor het spanningsveld met name zit op een gedragen lijn tussen de regio’s 
Holland Rijnland en Midden-Holland.  
 
 

Overige partners Naast de kernpartners RDOG Hollands Midden, Kwadraad en GGZ Rivierduinen zijn er nog 
meerdere kleinere partners betrokken bij de integrale crisisdienst. Ook hier betreft het 
samenwerkingsafspraken en mogelijk gebruik maken van de telefooncentrale van de 
integrale crisisdienst 0-100. 
 
De risico’s worden hierin beperkt geacht.  

 
 


