
 

Oplegvel 

 

1. Onderwerp 

 

Fusie stichting ZON, GGZ Informatiepunt Holland 
Rijnland en het Inloophuis Psychiatrie 

2. Rol van het 

samenwerkingsorgaan 

Holland Rijnland 

  Basistaak 
  Efficiencytaak  
  Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
X Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang Clientenbelangenbehartiging, inzet van 
ervaringsdeskundigheid bij voorlichting, preventie, 
onafhankelijke clientondersteuning, 
herstelondersteuning en herstelbevorderende 
activiteiten, het bevorderen van (arbeids) 
participatie en ontmoeting moet voor alle inwoners  
in de regio met psychische en psychosociale 
problematiek beschikbaar zijn. Dit vraagt – gezien 
de benodigde schaal van deze voorzieningen - om 
een goede samenwerking met de gemeenten 
binnen Holland Rijnland en een goede spreiding 
van het aanbod over deze regio.  
 

4. Behandelschema: 

 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 

Informerend 

 

Datum:  

Adviserend 

Datum: 

Besluitvormend 

 

 
 
30 aug ‘17 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Advies PHO Kennis nemen van de bijgevoegde kadernota over 
de fusie van stichting ZON, GGZ Informatiepunt 
Holland Rijnland en het Inloophuis Psychiatrie en 
de mondelinge toelichting daarop.  

6. Reden afwijking eerdere 

besluitvorming en wijze 

afwijken 

 



 

7. Essentie van het voorstel 

(annotatie zoals op agenda 

staat) 

Inloophuis Psychiatrie, informatiepunt GGZ en 
Zon zijn drie stichtingen die onafhankelijk van 
zorginstellingen en hulpverleners opkomen voor 
de belangen van mensen met psychische en 
psychosociale problematiek. De drie stichtingen 
werken voor dezelfde regio: Holland Rijnland, De 
drie organisaties werken al langer samen en zijn 
werkzaam in het zelfde pand in Leiden. Al enige 
tijd is er behoefte aan intensivering van deze 
samenwerking. Gekozen is voor een volledige 
fusie per 1-1-2018.  
Dik Toet en Bart Smit geven tijdens de 
vergadering toelichting op wat de inwoners van 
Holland Rijnland van deze nieuwe organisatie 
kunnen verwachten. 
 

8. Inspraak Nee 
  Ja, door:  

Wanneer: 

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

weten: 
X  Binnen begroting gemeenten 
  Structureel/ 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
WMO 

 Eerdere besluitvorming: 
 

11. Lokale context 

(in te vullen door griffier) 
 

 

 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Informatienota PHO  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Onderwerp: 

Fusie stichting ZON, GGZ Informatiepunt Holland Rijnland en het Inloophuis Psychiatrie 

 
Kennisnemen van: 

Kennis nemen van de bijgevoegde kadernota over de fusie van stichting ZON, GGZ 
Informatiepunt Holland Rijnland en het Inloophuis Psychiatrie en de mondelinge 
toelichting daarop. 
 

Inleiding: 

ZON komt op voor de belangen van mensen met psychische aandoeningen, psycho 
sociale problemen en/of verslavingsproblematiek. ZON geeft adviezen vanuit 
cliëntenperspectief  (collectieve belangenbehartiging) en biedt workshops rond herstel, 
participatie en ervaringsdeskundigheid. 
GGZ informatiepunt Holland Rijnland is een laagdrempelig en herkenbaar informatiepunt. 
Het informatiepunt adviseert, informeert en geeft voorlichting, trainingen en geeft 
gastlessen  
Het inloophuis psychiatrie biedt 6 avonden in de week een onafhankelijke gezellige 
ontmoetingsplek voor 30 tot 50 mensen die met de psychiatrie in aanraking zijn geweest. 
Rond deze ontmoetingsplek worden uitjes, fiets- en wandeltochten, maaltijden 
georganiseerd.   
 
Met de samenvoeging wordt beoogd: 

 Elkaars werkzaamheden te versterken en completeren 
 Een steviger en minder kwetsbare organisatie te creeeren 
 Doelmatiger te werken 

 
De voorzieningen werden tot 2007 gefinancierd uit de AWBZ. Na overheveling van de 
middelen naar de WMO financieren de gemeenten van Holland Rijnland deze 
voorzieningen naar rato van het aantal inwoners.  
 
Kernboodschap: 

Met de fusie ontstaat er voor de inwoners van Holland Rijnland een stevige en minder 
kwetsbare organisatie die samen met de gemeenten kan werken aan preventie en aan 
het herstel en de participatie van bestaande en nieuwe Wmo doelgroepen: kwetsbare 
mensen met een psychische en psychiatrische problematiek.  Daarbij wordt onafhankelijk 
van zorginstellingen en hulpverleners gewerkt met vrijwilligers, voor een belangrijk deel 
vrijwilligers uit de doelgroep, onder begeleiding van een kleine professionele staf.  

Vergadering: PHO Maatschappij 
Datum: 30 augustus 2017  
Tijd: 9.30 - 13.00 uur 
Locatie: Gemeentehuis Lisse 

Agendapunt: 07 

  



 

 
Consequenties: 

 Meer begrip voor psychiatrische problematiek in de maatschappij 

 Gerichte inzet van ervaringsdeskundigheid 

 Een veilige plek voor ontmoeting en gezelligheid voor kwetsbare mensen 

 Voor iedereen een passende plek in de samenleving  

 
Bijlage:  

Kader fusiedocument ‘Iedereen een passende plek in de samenleving’ 


