
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Index GGZ regeling 2017 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens gemeente 
    

3. Regionaal belang  
Een deel van de collectie preventie GGZ wordt 
vanwege efficiency en draagvlak regionaal 
gesubsidieerd. 
Leiden handelt  op basis van de 
gemeenschappelijke regeling GGZ de 
subsidiëring af van regionale preventieve 
voorzieningen GGZ.  
. 
 
 
 

4. Behandelschema: 
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Datum: 
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5. Advies PHO De index van 1,4% van de gemeente Leiden toe 
te passen op de regionale subsidies GGZ, zoals 
bedoeld in de gemeenschappelijke regeling GGZ. 
 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

De afgelopen jaren zijn deze regionale subsidies 
niet geïndexeerd. Onlangs heeft de gemeenteraad 
in Leiden besloten om voor 2017 wel een index 
toe te passen op de subsidies. 
Organisaties geven aan dat ze door het ontbreken 
van deze index in de afgelopen jaren in 
toenemende mate aanlopen tegen financiële 
krapte bij de uitvoering van de activiteiten  



 

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

Op basis van de afspraken die gemaakt zijn in de 
Gemeenschappelijke  regeling GGZ ontvangt u 
jaarlijks de afrekening regionale GGZ subsidies en 
de begroting voor het komende jaar.  
Bijgaande brief betreft de afrekening 2015 en 
raming 2017.  
Leidse gemeenteraad heeft in november 2016 
besloten om de korting op de indexering van 
subsidies niet toe te passen in 2017. Dit betekent 
dat de index voor subsidie in 2017 van 1,4 procent 
van toepassing is op de Leidse subsidies. Er is al 
enige jaren sprake van de 0-lijn voor de regionale 
GGZ-subsidies. Wij adviseren u daarom dit besluit 
van de Leidse gemeenteraad te volgen en deze 
index toe te passen op deze subsidies. 

8. Inspraak Nee 
  : 

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

weten:. 
De totale regionale bijdrage zonder index is 
€ 685.532,00, de bijdrage met index is 
€ 695.266,00, het verschil daartussen is  
€ 9734,00. Op een inwoneraantal van 527.308 
is dat € 0,02. 

  Structureel/incidenteel 
  Dit werkt bij ongewijzigd beleid structureel 

door. 
10. Bestaand Kader Relevante regelgeving:  

Gemeenschappelijke regeling GGZ 
 

 Eerdere besluitvorming: In de jaren, 2015 en 2016 
is de index op 0 gezet in aansluiting op het Leidse 
beleid in dezen. 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Adviesnota PHO (concept) 
 
 
 
 
 
 

Auteur: Anita Toen/Teun Bruna 
Organisatie: Gemeente Leiden, BMO 
 

 
Onderwerp: 
Index GGZ-regeling 2017 

 
Beslispunten: 
De index van 1,4% van de gemeente Leiden toe te passen op de regionale subsidies 
GGZ, zoals bedoeld in de gemeenschappelijke regeling GGZ. 
 

 
Inleiding: 
Leiden voert voor de regiogemeenten in Holland Rijnland de subsidietoekenning en –
vaststelling uit van activiteiten in het kader van de gemeenschappelijke GGZ-regeling. 
Hiertoe geven de gemeenten die aan de regeling deelnemen jaarlijks het budgettaire 
kader aan. 
Bijgaande brief betreft de afrekening 2015 en raming 2017.  
Leidse gemeenteraad heeft in november 2016 besloten om de korting op de indexering 
van subsidies niet toe te passen in 2017. Dit betekent dat de index voor subsidie in 2017 
van 1,4 procent van toepassing is op de Leidse subsidies. Er is al enige jaren sprake van 
de 0-lijn voor de regionale GGZ-subsidies. Wij adviseren u daarom dit besluit van de 
Leidse gemeenteraad te volgen en deze index toe te passen op deze subsidies. 
 
Beoogd effect: 
Door de toepassing van de index krijgen de organisaties die deze GGZ activiteiten 
uitvoeren voldoende financiële middelen voor de uitvoering van deze activiteiten. 
 
Argumenten:  
De afgelopen jaren is dit budgettaire kader niet aangepast aan de jaarlijkse loon- en 
prijsstijgingen door middel van een index. 
Deze index werd niet toegepast omdat de gemeente Leiden had besloten om de index op 
0 te zetten in verband met gemeentelijke bezuinigingen. 
De gemeenten in de regio hebben dit beleid van de gemeente Leiden steeds gevolgd. 
In toenemende mate signaleren de gesubsidieerde instellingen dat zij in financiële 
problemen dreigen te komen, door het achterwege laten van deze verhoging. 
De gemeenteraad van Leiden heeft besloten om voor 2017 wel een index toe te passen 
op de subsidies, van 1,4 procent. 
Vanwege de signalen van organisaties is het aan te raden om hen enigszins tegemoet te 
komen door het beleid van de gemeenteraad in Leiden te volgen en ook voor de 
regionale bijdragen deze index toe te passen. 
 
Financiën:  

Vergadering: PHO Maatschappij 
Datum: 18 januari 2017 
Tijd: 9.30 - 12.00 uur 
Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest 
Agendapunt: 07 



 

  De totale regionale bijdrage zonder index is € 685.532,00, de bijdrage met index is 
€ 695.266,00, het verschil daartussen is  € 9734,00. Op een inwoneraantal van 
527.308 is dat € 0,02. 

De kosten van deze indexering bedragen, € 0,02  per inwoner en zullen als gemeenten 
hun eigen begroting indexeren,  in de meeste gevallen binnen de gemeentelijke 
begrotingen passen. 
   
De bijdragen van de afzonderlijke gemeenten in de regio Holland Rijnland zijn als volgt: 

 
Deelnemende 
gemeente 

bewonersaantal 
gemeente CP ZV VriendD Uitv. Totaal 

Alphen ad Rijn 
107.960 

56.601 50.968 32.819 3.638 144.026 

Hillegom 
21.089 

11.056 9.956 6.411 711 28.134 

Katwijk 
64.239 

33.679 30.327 19.528 2.165 85.699 

Leiden 
122.561 

64.256 57.861 37.258 4.130 163.505 

Leiderdorp 
26.968 

14.139 12.732 0 909 27.780 

Lisse 
22.606 

11.852 10.672 6.872 762 30.158 

Nieuwkoop 
27.433 

14.382 12.951 8.339 925 36.597 

Noordwijk 
25.760 

13.505 12.161 7.831 868 34.365 

Noordwijkerhout 
16.140 

8.462 7.620 4.906 544 21.532 

Oegstgeest 
23.209 

12.168 10.957 7.055 782 30.962 

Teylingen 
36.013 

18.881 17.002 10.948 1.214 48.045 

Voorschoten 
25.211 

13.217 11.902 7.664 850 33.633 

Zoeterwoude 
8.119 

4.257 3.833 2.468 274 10.832 

527.308 276.454 248.942 152.099 17.771 695.267 
 
Risico’s 
Indien wordt besloten de index op 0 te zetten voor 2017 kan dit tot financiële problemen 
bij de gesubsidieerde organisaties leiden, waardoor activiteiten niet of in onvoldoende 
mate zullen worden uitgevoerd. 
 
Communicatie: 
Niet van toepassing 

 
Evaluatie: 
niet van toepassing 
 
Bijlagen: 



 

Brief aan regiogemeenten van juli 2016 over regionale subsidies GGZ 


