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Bezwaar subsidieverlening 2016, 

registratienummer 466324 

Met deze brief maken wij bezwaar tegen de door u verleende subsidie Inloopfunctie in de regio Holland 

Rijnland zoals verwoord in uw brief met kenmerk Z/16/256357 met een brief-verzenddatum van 1 

februari 2016 en per mail bij ons binnengekomen op 22 februari 201 6. Deze zelfde brief met identiek 

briefkenmerk en identiek verzenddatum was al eerder bij ons binnengekomen op 9 februari 2016. Deze 

brief bevatte echter een andere subsidietoekenning. Tegen deze laatst genoemde brief maken wij geen 

bezwaar. 

De motivatie voor de verlening van de subsidie zoals deze in uw brief is beschreven, geeft aan dat dit tot 

stand is gekomen op grond van de afspraak in het Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Holland 

Rijnland op 16 december 2015. In het verslag van dit overleg komen de overwegingen duidelijk naar voren 

en wordt besloten de subsidie toe te kennen voor een half jaar. 

Aangezien er in de aanloop naar dit portefeuillehoudersoverleg nooit door de gemeente is aangegeven dat 

er nog onduidelijkheid was over het totaalbedrag van de gevraagde subsidie, mag er vanuit gegaan worden 

dat het gevraagde bedrag ad € 792.227,= ook het uitgangspunt is voor de afspraak in het 

portefeuillehoudersoverleg. De door ons verwachte toekenning was derhalve € 396.113,50. 

In de eerste toekenning werd een bedrag genoemd van € 360.550,= . Wij waren daar wat verrast over 

aangezien dit niet conform de uitspraak van het Portefeuillehoudersoverleg was, maar gezien het geringe 

verschil en de jarenlange goede verhouding vonden wij hierin geen reden om hier tegen bezwaar aan te 

tekenen. 

De tweede toekenning, een correctie van de eerste toekenning, gaf plots een bedrag van € 280.360,=. Naar 

onze mening is dit bedrag niet in overeenstemming met de besluitvorming binnen het 

Portefeuillehoudersoverleg en de door ons afgegeven subsidieaanvraag. Het betreft hier een toekenning van 

35,4% en niet van 50% zijnde een half jaar. 

Graag zien wij daarom een correctie van dit bedrag. 
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Wij willen graag benadrukken dat er qua visie voor de langere termij geen verschilpunten zijn tussen de 

visie van de gemeenten en de visie van Rivierduinen. Wij delen met u de visie om de inloopfunctie onder 

te brengen bij bestaande ontmoetingsplekken c.q. inloopfuncties van andere instellingen met indien nodig 

ondersteuning door GGZ professionals. Zowel voor burgers met lichte psychiatrische problematiek als 

burgers met complexe psychiatrische problematiek. Een plek om gevrijwaard te zijn van stigmatisering, je 

zorgen te kunnen uiten en ondersteuning te vragen; een 'rivierduin'. 

In 201 5 zijn diverse stappen gemaakt in het toewerken naar een toekomstbestendig model voor de inloop 

GGZ. Stappen waarmee wij niet alleen meegaan in maatschappelijke ontwikkelingen, maar juist ook de 

herstelvisie zoals wij die voor ogen hebben, invulling geven. Zo wordt sinds juli 2015 de inloopfunctie in 

Leiden aangeboden op twee locaties in de 'Huizen van de Buurt' in samenwerking met Libertas. Ook met de 

gemeenten Noordwijkerhout, Lisse en Katwijk zijn we in gesprek over et omvormen en afbouwen van de 

inlopen, al dan niet geïntegreerd met andere initiatieven van de gemeenteen /of in samenwerking met 

ketenpartners. Het Theehuis in Oegstgeest zullen wij in het vierde kwartaal van 2016 sluiten. Met behulp 

van de gemeente Oegstgeest zoeken wij graag naar een geschikte locatie in het dorp. Onze focus ligt op 

het bieden of verder uitbouwen van consultatie aan bestaande inloopvoorzieningen. 

Het nieuwe 'werkveld' is echter nog niet vastomlijnd, maar begint wel gestaag vorm te krijgen. Voor de 

samenwerking in de inloopvoorzieningen in de 2• helft van 2016 gaan wij de komende maanden graag met 

afzonderlijke gemeenten of subregio's in gesprek. Na concretisering van de afspraken zullen wij onze 

dienstverlening daar zo spoedig mogelijk op inrichten. Hierbij de vinden wij het belangrijk dat er geen 'gat 

valt ' voor de cliënten en wij zo onze maatschappelijke verantwoordelijkheden inhoud kunnen geven. 

Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, dan horen wij dat natuurlijk graag. 

~eten, 

me~a~ 

A. (Aibert) Blo~, directeur ~handelzak-etlen psychiater 

Regio Duin- en BollenstrEjék/ Leiden 
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