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Afdeling 

Maatschappelijke Ontwikkeling 

Sinds augustus 2011 hebben alle gemeenten binnen Holland Rijnland, met uitzondering van 

Gemeente Kaag en Braassem, een Gemeenschappel ijke regeling (GR) voor de GGZ subsidies 

afgesloten. 

Besluiten PHO Maatschappij 

In het PHO van december 2015 is besloten de GR GGZ subsidies per 1 januari 2017 te stoppen . 

De notitie 'Preventie in de GGl, een collectieve aanpak' lag hieraan ten grondslag. De 

werkgroep (O)GGZ/CPGGl kreeg de opdracht dit verder uit te werken. 

In juli 2016 heeft het PHO ingestemd met het voorstel om: 

1. de komende periode met alle GGZ partners (in ieder geval Rivierduinen, Stichting Zon, Het 

inloophuis en informatiepunt) te komen tot een gemeenschappelijke visie en integrale aanpak 

collectieve preventie en mogelijk tot een gezamenlijke subsidieaanvraag per 2018; 

2. de inloopfunctie GGZ inhoudelijk te betrekken in dit transformatieproces ; 

3. de Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies in de huidige vorm voort te zetten tot 2018 

en op basis van de gezamenlijke visie te besluiten om de Gemeenschappelijke regeling GGZ 

subsidies voort te zetten, dan wel te herzien of te beëindigen. 

Besluit Gemeente Alphen aan den Rijn 

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft besloten vast te houden aan het besluit van het PHO om 

de GR GGl subsidies te beëindigen (per 01-01-2019). 

In het PHO van juli 2017 komt opnieuw een voorstel om de GR GGZ subsidies in de huidige 

vorm met nog een jaar te verlengen (tot 01-01-2019), omdat het proces met de GGl partners 

nog niet is afgerond. Dit is akkoord tot uiterlijk 01-01-2019, omdat wij de GR GG-:Z:..:s:..:u:-:b:;S;:..:id==--__ 
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per 01-01-2019 beëindigd willen zien. Ambtelijk wordt echter in de regio al voorgesorteerd op 

het voortzetten van de GR GGZ subsidies (met aanpassingen). De gemeenten Alphen aan den 

Rijn en Nieuwkoop willen juist vasthouden aan het in december 2015 genomen besluit om de 

GR GGZ subsidies te beëindigen, zodat wij de ruimte hebben om preventie en signalering sub 

regionaal op te pakken binnen het nog op te stellen sub regionale Uitvoeringsprogramma 

Maatschappelijke zorg. Dit sub regionale uitvoeringsprogramma is aanvullend op het regionale 

uitvoeringsprogramma. Wij verzoeken u dan ook om tijdig actie te ondernemen en de huidige 

GR GGZ subsidies per 01-01-2019 te beëindigen. 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethoude~en aan den Rijn, 

de secr_etaris, - "de burgemeester, 

~P.~. Jeroense 


