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Geachte raad,

zorr hebben alle gemeenten binnen Holland Rijnland een Gemeenschappelijke
Regeling voor Geestelijke gezondheidszorg (GR GGZ) afgesloten. Het gaat om het subsidiären
van een breed pakket van taken op het gebied van (collectieve) preventie GGZ, die worden
uitgevoerd door verschillende organisaties. Gemeente Leiden is centrumgemeente en uitvoerder
van de GR.

mededeling Op 9 augustus

De huidige GR voldoet niet meer
Preventie is een van de opgaven in het Regionale Beleidskader Maatschappelijke Zorgdatin
zo16 is vastgesteld. De GR GGZ van 2011 sluit niet meer aan op de ontwikkelingen binnen de
maatschappelijke zorg en de visie daarop. In dit beleidskader is namelijk gekozen voor
ondersteuning dichtbij, op maat, en in de eigen leefomgeving. Vanuit deze optiek willen de
gemeenten van Holland Rijnland van af zotg zelf, op lokaal en/of subregionaal niveau, met
aanbieders (huidige of mogelijk ook nieuwe partijen) afspraken maken.

Alle deelnemende gemeenten hebben in het Portefeuillehoudersoverleg (PHO) van 5 juli zorT
van Holland Rijnland ingestemd met de beëindiging van de GR per r januari zor9. Het PHO
heeft in deze vergaderingen tevens besloten:
.
Akkoord te gaan met de geformuleerde missie en visie en de leidende principes voor
de preventieopgave (respectievelijk par. 3.1 en 4.1 van bijgaande notitie'Preventie
GGZ en Verslavingszorg') ;
.
Om bij de verdere uitwerking gebruik te maken van het model Positieve Gezondheid
van Huber (bijlage r van bijgaande notitie 'Preventie Geestelijke Gezondheidszorg en
Verslavingszorg in Holland Rijnland').

Het college heeft de bevoegdheid over de uittreding of beëindiging uit van de GR te beslissen.
Om de GR te kunnen beëindigen per l januari zorg dient de besluitvorming in alle colleges van
de deelnemende gemeenten uiterlijkvóór r juli zorS te zijn afgerond. Inmiddels hebben de
meeste betrokken gemeenten het besluit al genomen.

Hoe gaanwe verder in zorg
Het maken van nieuwe subsidieafspraken voor GGZ preventie op lokaal of subregionaal niveau
waagt tijd, overleg en onderhandeling met uitvoerende partijen en gemeentes in de subregio. De
notitie 'Preventie GGZ en Verslavingszorg' biedt voldoende handvatten om dit vorm te geven.
De regionale afstemming ten aanzien van de lokale/subregionale uitvoeringsopgave Preventie
GGZ en Verslavingszorg is ondergebracht in een van de regionale werþroepen in het kader van
de Projectorganisatie (uitvoeringsprogramma) Maatschappelijke zorg. Gemeente Oegstgeest is
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vertegenwoordigd in deze werkgroep. Daarmee ryordt de continuïteit van het aanbod geborgd.
Wanneer subsidiepartners niet tijdig worden geïnformeerd over wijzigingen of beëindiging van
de huidige subsidierelatie in de GR kan sprake zijn van frictiekosten. In september 2016 en
vervolgens in september zotT zijnalle partijen door gemeente Leiden, als uitvoerder van de
Gemeenschappelijke regeling, geïnformeerd. Hiermee hebben de subsidiepartijen voldoende tijd
om zich hierop voor te bereiden en met de afzonderlijke gemeenten (nieuwe) afspraken te
maken.
De subsidies die nog onder de huidige GR zijn verstrekt (d.w.z. tot en met 2018) wikkelt
gemeente Leiden, als uitvoerder van de gemeenschappelijke regeling, verder af conform de
bepalingen in de GR.

In het najaar zullen wij u opnieuw informeren over de GGZ subsidies vanaf zotg.
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Gemeenschappelijke Regeling GGZ subsidies 2011
Preventie Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg in Holland Rijnland
(richtinggevende notitie voor de uitvoering van de Preventie Geestelijke
Gezondheidszorg en Verslavingszorg)
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