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1. Het lopende contract BOPZ-online uit te breiden met Huisverbod online en de
besluitvorming over de financiële consequenties in het DB RDOG te laten
plaatsvinden.

Betreft

Per 1 januari 2009 is de Wet Tijdelijk Huisverbod van kracht geworden. In de regio
Hollands Midden heeft het bestuurlijk overleg huiselijk geweld (waaraan
burgemeesters en wethouders deelnemen) de te nemen stappen besproken en een
uitvoeringsplan vastgesteld. Onderdeel van dit plan is het gaan gebruiken van de
digitale applicatie Huisverbod Online. Daarmee kan de melding sneller worden
gedaan, het besluit sneller worden genomen en de hulpverlening sneller op gang
worden gebracht. De applicatie Huisverbod Online wordt geleverd door Khonraad
BV en is een nevenapplicatie van de BOPZ Online, een systeem dat in de regio
Hollands Midden al wordt gebruikt en waarvoor de RDOG Hollands Midden
contracthouder is in opdracht van de Veiligheidsregio.
Zowel het bestuur van de Veiligheidsregio als het bestuur van de RDOG dienen
derhalve een besluit te nemen. De Veiligheidsregio dient te besluiten tot het in
gebruik nemen van het systeem. De RDOG HM dient te besluiten tot het feitelijk
afsluiten van het contract en tot het vaststellen van een financieringsmethodiek,
aangezien het merendeel van de middelen rond het Huisverbod zorggerelateerde
middelen zijn, die aan de centrumgemeenten zijn uitgekeerd.
Aangezien beide besturen in dezelfde periode vergaderen, wordt er bij het
voorgenomen besluit binnen de RDOG vanuit gegaan dat de Veiligheidsregio
conform heeft besloten.
Voorgestelde financieringsmethodiek
- Geoffreerde eenmalige kosten én reservering toekomstige aansluitingen (totaal
€25.360,-) worden betaald door de centrumgemeenten Leiden en Gouda;
- De variabele kosten die gelden per huisverbod (€ 55,60 excl. BTW) worden in
rekening gebracht bij die gemeente waarop het huisverbod betrekking heeft;
- De jaarlijkse vaste kosten voor het jaar 2009 (€ 30.000,-) worden afzonderlijk
gefactureerd aan de gemeenten in Hollands Midden, naar rato van het aantal
inwoners;
- De jaarlijkse vaste kosten voor de jaren 2010 en verder worden opgenomen in de
begroting RDOG en vertaald in een Bijdrage Per Inwoner (€ 0,04).
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