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Regionale subsidies GGZ:
CPP, Zorgvernieuwing en Vriendendienst
Afrekening 2015 en raming 2017
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071 - 516 52 38

Geacht college,
In het Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van juli 2016 heeft u besloten de
gemeenschappelijke regeling GGZ nog in 2017 voort te zetten.
Op basis van de afspraken die gemaakt zijn in deze gemeenschappelijke regeling, ontvangt u
hierbij de afrekening van de subsidies 2015 en de begroting voor de subsidies 2017.
Ter toelichting in zijn algemeenheid het volgende.
Zoals u bekend is hebben alle gemeenten in Zuid-Holland Noord zich indertijd bij deze regeling
aangesloten met uitzondering van de gemeente Kaag en Braassem. Tot en met 2012 heeft Kaag
en Braassem nog wel mee betaald aan de GGZ subsidies, maar de gemeente heeft laten weten
vanaf 2013 niet meer aan deze subsidies bij te dragen.
Naar aanleiding van de fusie van de gemeente Alphen aan den Rijn met de gemeente Boskoop is
afgesproken dat tot en met 2016, de inwoners van Boskoop niet worden meegeteld omdat
Boskoop met haar voormalige regio hierover nog doorlopende afspraken had. In 2017 wordt dit
inwoneraantal dus wel meegeteld.
De gemeenschappelijke financiering voor Vriendendienst, een maatjesproject voor mensen met
GGZ problematiek, wordt gezamenlijk gefinancierd door de regionale gemeenten, met
uitzondering van Kaag en Braassem. Leiderdorp financiert de Vriendendienst separaat.
Vriendendienst zal niet bemiddelen voor inwoners van Kaag en Braassem.
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Afrekening GGZ subsidies 2015

Product

A Subsidie- B. Subsidiebeschikking Vaststelling

C. Gefactureerd
naar regio door
Leiden

Resultaat
(B-C)

Collectieve
preventie GGZ

315.545

291.123

272.637

18.486

Zorgvernieuwing

352.912

353.677

248.562

105.115

Inloophuis
Psychiatrie

135.870

135.870

83.200

53.435

Informatiepunt GGZ

93.942

93.942

97.000

-3.058

Zorgvragersoverleg
(ZON)

123.100

123.100

68.362

54.738

Vriendendienst

162.750

152.096

154.417

-2.321

17.264

17.264

0

814.160

692.880

121.280

Uitvoeringskosten
Totaal

831.207

Toelichting.
Collectieve preventie:
In overleg met Rivierduinen is afgesproken om een deel van de middelen voor een andere
activiteit die vanwege gebrek aan belangstelling niet geheel zouden worden besteed, in te
zetten voor de voorbereiding en scholing van Jeugd- en Gezinsteams en Wijkteams in de
regio. Deze andere activiteit komt geheel ten laste van de gemeente Leiden, dus deze
verschuiving ook.
Zorgvernieuwing:
De gemeente Leiden geeft het inloophuis een extra bedrag voor de huisvestingskosten van
het pand aan de Hooigracht tot 2017. Het zorgvragersoverleg krijgt jaarlijks, indien voldoende
ruimte op het betreffende budget in de Leidse gemeentebegroting beschikbaar is, extra
middelen voor innovatieve activiteiten en ook voorlichting en ondersteuning aan de wijkteams.
Dit komt ook voor rekening van de gemeente Leiden.
De overige verschillen tussen de subsidievaststelling en de gefactureerde bijdrage aan de
regio zijn zo gering, dat wij voorstellen deze niet over de gemeenten te verrekenen.
Raming regionale bijdrage 2017 GGZ subsidies.
-

De 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 0lijn, ook 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.

Datum

21-11-2016

Gemeente Leiden

Kenmerk
Pagina

3/2

-

Rivierduinen heeft in overleg met een ambtelijke regionale werkgroep de activiteiten die voor
subsidie in aanmerking komen opnieuw ingedeeld. In plaats van de oude indeling zijn de
activiteiten nu onderverdeeld naar die voor Volwassenen en die voor Jeugd, dit is meer in lijn
met de visie op de GGZ uit 2015. De herverdeling is in 2017 voor de regio budgettair
neutraal, eventuele verschillen door verschuivingen van Leidse activiteiten naar regionale
activiteiten, worden door de gemeente Leiden gecompenseerd. In onderstaand overzicht
gaan we uit van de regionale bijdrage in 2016, de subsidie die de gemeente Leiden op eigen
kosten verstrekt, is hier niet opgenomen.

-

Gemeenten en partners in het veld zijn een proces gestart dat eind 2017 moet leiden tot een
gemeenschappelijke visie en een integrale aanpak van de Collectieve Preventie GGZ en
Verslavingszorg. In dat verband zal worden bezien wat de eventuele gevolgen voor de
huidige gemeenschappelijke regeling zijn.
De begroting voor 2017 ziet er, inclusief een index van 1,4 procent, daarmee als volgt uit.
Collectieve Preventie
a. Volwassenen
b. Jeugd
Totaal

Regionale bijdrage
171.000
105.454
276.454(*)

Zorgvernieuwing GGZ
a. Inloophuis psychiatrie
b. GGZ Informatiepunt
c. Zorgvragersoverleg (ZON)
Totaal
Vriendendienst
Uitvoeringskosten
Totaal
*
**

84.365
95.257
69.319
248.941(*)
152.100(**)
17.771
695.266

Dit is de regionale bijdrage van vorig jaar +index.
Vanwege de afname van het aantal koppelingen is deze bijdrage lager, maar wel geïndexeerd.

In overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling GGZ, worden deze bedragen op
basis van het aantal inwoners in rekening gebracht bij de afzonderlijke gemeenten, die
hieraan deelnemen.
Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Leiden,
Namens dezen,

Drs. I. (Irene) Baard

