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1. In te stemmen met de
samenwerkingsafspraken met Zorg &
Zekerheid over de GGZ (bijlage1).
2. Vanuit elke subregio een portefeuillehouder af
te vaardigen voor periodiek
voortgangsoverleg met de bestuurder van
Zorg & Zekerheid
3. Te adviseren over de wijze van
ondertekening.
Nvt.

7.

Essentie van het voorstel
(annotatie zoals op agenda
staat)

In de lokale en regionale infrastructuur van zorg
en ondersteuning voor kwetsbare mensen, heeft
de ggz een belangrijke positie. Gemeenten kopen
o.a. ondersteunende begeleiding en beschermd
wonen in bij ggz-instellingen. De zorgverzekeraars
en het zorgkantoor zijn als financier van de
geestelijke gezondheidszorg een belangrijke
partner van gemeenten. Z&Z is in Holland
Rijnland de preferente zorgverzekeraar (uitvoering
ZvW) en het zorgkantoor (uitvoering Wlz).
Om tot verbetering te komen in de lokale en
regionale sociale infrastructuur voor
maatschappelijke zorg van zijn bijgevoegde
samenwerkingsafspraken opgesteld met Z&Z.
Deze worden jaarlijks concreet gemaakt in
uitvoeringsplannen.
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Onderwerp:
Samenwerkingsafspraken gemeenten en Zorg & Zekerheid inzake GGZ
Beslispunten:
1. In te stemmen met de samenwerkingsafspraken met Zorg & Zekerheid over de
GGZ (bijlage 1);
2. Vanuit elke subregio een portefeuillehouder af te vaardigen voor periodiek
voortgangsoverleg met de bestuurder van Zorg & Zekerheid;
3. Te adviseren over de wijze van ondertekening.
Inleiding
In de lokale en regionale infrastructuur van zorg en ondersteuning voor kwetsbare
mensen, heeft de ggz een belangrijke positie. Gemeenten kopen o.a. ondersteunende
begeleiding en beschermd wonen in bij ggz-instellingen. De zorgverzekeraars en het
zorgkantoor zijn als financier van de geestelijke gezondheidszorg een belangrijke partner
van gemeenten. Zorg & Zekerheid (Z&Z) is in Holland Rijnland de preferente
zorgverzekeraar (uitvoering ZvW) en het zorgkantoor (uitvoering Wlz).
Om tot verbetering te komen in de lokale en regionale sociale infrastructuur voor
maatschappelijke zorg van zijn bijgevoegde samenwerkingsafspraken opgesteld met
Z&Z. Deze worden jaarlijks concreet gemaakt in uitvoeringsplannen.
Beoogde effecten:
In het regionale Uitvoeringsprogramma “De maatschappelijke zorg dichterbij” was als
doelstelling opgenomen:
Per 2020 hebben gemeenten (waar mogelijk op wijkniveau) een sociale infrastructuur
voor maatschappelijke zorg waarbinnen sprake is van effectieve ketensamenwerking en
afstemming in aanbod tussen partijen gefinancierd vanuit Wlz, ZvW, Wmo, Jeugdwet en
Participatiewet.

Argumenten:
1.1 De samenwerkingsafspraken betreffen belangrijke kwesties die spelen in de
maatschappelijke zorg-opgaven van gemeenten
De afspraken betreffen o.m. de aansluiting van de GGZ op het sociaal domein, de
aanpak van personen met verward gedrag, de knelpunten in de Wlz en de overgang
van BW-cliënten naar de Wlz.
1.2 Deze meerjarige samenwerkingsagenda wordt jaarlijks vertaald in een
uitvoeringsplan
Voor 2019 wordt op korte termijn een uitvoeringsplan opgesteld. Prioriteiten die
daarvoor worden voorgesteld zijn:
- formulering gedeeld toekomstbeeld
- aansluiting ggz - sociaal domein in de wijk
- bemoeizorg
- acute psychiatrie
- uitbreiding specialistische 24/7-voorzieningen (Wlz/Wmo) voor specifieke groepen.
2.1 Periodiek bestuurlijk overleg met Z&Z over de voortgang is gewenst
Een dergelijk bestuurlijk overleg geeft gemeenten te de mogelijkheid om vanuit een
gezamenlijke visie krachtiger te opereren als opdrachtgevers en financiers van de
ggz. Voorstel is om vanuit elke subregio een portefeuillehouder aan te wijzen, naast
de portefeuillehouder van de centrumgemeente.
3.1 Ondertekening van de samenwerkingsafspraken wordt door Z&Z gewenst
Ondertekening kan plaatsvinden door alle portefeuillehouders na accordering in alle
colleges, maar wellicht zijn ook lichtere vormen van ondertekening mogelijk/gewenst,
bijv. ondertekening door de vertegenwoordigers per subregio of anderszins.
Kanttekeningen/risico’s:
1.1 Uitvoering van de samenwerkingsafspraken vraag om tijd en capaciteit
Tot eind 2018 heeft de regio voor de uitwerking van de afspraken nog ondersteuning
vanuit de VNG. In het uitvoeringsplan moet de benodigde capaciteit nader geraamd en
geregeld worden.
Financiën:
Volgt in uitvoeringsplan
Communicatie:
De afspraken zijn in overleg met medewerkers van Z&Z en verschillende gemeenten en
van het regionale programma Personen met verward gedrag opgewerkt. Ze zijn
voorgelegd aan de Adviesraad van de Stichting Lumen en hun opmerkingen zijn
verwerkt. De bestuurder van Z&Z is reeds akkoord.
Evaluatie:
Periodiek vindt bestuurlijk overleg plaats om voortgang en resultaten te beoordelen.
Bijlagen:
- Samenwerkingsafspraken gemeenten en Zorg en Zekerheid ‘Versterking GGZinfrastructuur in Holland Rijnland (2018-2022)’

