A.5
BIJLAGE 1.
Voorstel tot verdeling van de kosten huisverbod online (HV-online):
Eenmalige kosten voor rekening van de centrumgemeenten
De totale eenmalige kosten voor aansluiting op HV-online bedragen € 20.860,- (inclusief
Omzetbelasting [=BTW]). Het Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld stelt voor deze kosten te verdelen
over de centrumgemeenten Leiden en Gouda. De centrumgemeenten hebben voor de uitvoering van
de Wet tijdelijk huisverbod aanvullende middelen ontvangen. Uit deze middelen kunnen zij onder meer
de entreekosten financieren.
Onderdeel
Aansluitingskosten
politie

Totaalkosten
€ 8.180,--

Leiden
€ 5.605,--

Gouda
€ 2.575,--

Aansluitingskosten
GGD

€ 4.465,--

€ 2.232,50

€ 2.232,50

Aansluitingskosten
AMK
Aansluitingskosten
beleidsadviseurs
gemeenten

€ 1.760,--

€ 1.205,--

€ 555,--

€ 6.455,--

€ 3.550,--

€ 2.905,--

Totaal (conform
offerte Khonraad)
Reservering
toekomstige
aansluitingen
Totaal

€ 20.860,--

€ 12.592,50

€ 8.267,50

€ 4.500,--

€ 2.250,--

€ 2.250,--

€ 25.360,--

€ 14.842,50

€ 10.517,50

Opmerkingen
Naar verhouding
aantal inwoners
MH en ZHN
Elke
centrumgemeente
heeft 1 GGDvestiging
Naar verhouding
aantal inwoners
Verdeeld naar
aantal aan te
sluiten
ambtenaren MH
en ZHN

Gedeeld door MH
en ZHN

De RDOG HM, onderdeel GGD HM is contracthouder voor BOPZ-online. Het ligt voor de hand dat de
RDOG HM, onderdeel GGD HM het contract uitbreidt met HV-online.
Verder treedt de politie, indien nodig, in overleg met de centrumgemeenten over de aanschaf van
aanvullende apparatuur om het opleggen van een huisverbod vanaf elke plaats (bijvoorbeeld vanuit
de woning van het betreffende gezin, of vanuit een politiewagen) mogelijk te maken. Het gaat dan om
enkele laptops, printers en mobiele internetverbindingen. Hierdoor kan de politie overal gebruik maken
van HV-online. Dit vergemakkelijkt het opleggen van een preventief huisverbod. In situaties waarin de
uit huis te plaatsen persoon niet is aangehouden kan de politie bij of in de woning van de uit huis te
plaatsen persoon, de beschikking tot een huisverbod opmaken.
Reservering toekomstige aansluitingen
Het bestuurlijk overleg adviseert om in eerste instantie nog niet alle leden van het interventieteam aan
te sluiten. Eerst zal bezien worden of aansluitingen voor gemeenten, politie, GGD en het AMK
voldoende zijn. Mocht in de toekomst ook aansluiting van de overige leden van het interventieteam
(Reclassering, Kwadraad en Bureau Jeugdzorg) nodig blijken dan kunnen deze snel gerealiseerd
worden als hiervoor al middelen zijn gereserveerd. Hiervoor dient de opgenomen ‘Reservering
toekomstige aansluitingen’. Overschrijdingen daarvan worden achteraf gefactureerd aan de
gemeenten Gouda en Leiden.
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Jaarlijkse vaste kosten verdelen over alle gemeenten door een inwonerbijdrage
De jaarlijkse vaste kosten voor huisverbod online bedragen bij het door ons begrote aantal gebruikers
€ 24.000,- inclusief BTW. Daarboven komen verwerkingskosten van de RDOG HM van € 3.000,- per
jaar, plus een even grote risico-opslag. Dit komt in totaal neer op € 30.000,- per jaar. Het bestuurlijk
overleg stelt voor deze totale jaarlijkse kosten te delen door het aantal inwoners in heel Hollands
Midden. In 2008 had Hollands Midden 756.562 inwoners. De inwonerbijdrage voor HV-online bedraagt
daarmee € 0,04 per inwoner. Uitbreidingen van het aantal accounts worden in het jaar daarop in de
bijdrage per inwoner verdisconteerd. De RDOG HM, onderdeel GGD HM betaalt als contracthouder
de facturen van Khonraad. In het eerste jaar van HV-online, zijnde 2009 worden deze kosten per
gemeente in rekening gebracht. Vanaf 2010 en verder worden de kosten van HV-online in de
inwonerbijdrage opgenomen als onderdeel van de reguliere inwonerbijdrage.
De variabele kosten per huisverbod komen voor rekening van de betreffende gemeente
Tenslotte betalen de gemeenten bij het gebruik van huisverbod online per huisverbod een bedrag van
€ 55,60 per huisverbod (exclusief BTW). Het bestuurlijk overleg stelt voor dit bedrag in rekening te
brengen bij de gemeente waarvan de inwoner een huisverbod kreeg opgelegd.
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