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1. Samenvatting voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt tijdens de vergadering geïnformeerd over de opdracht voor de
ontwikkeling van een Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden zoals besproken in de Stuurgroep
Veiligheidshuis. De aanleiding hiervoor is de behoefte aan effectieve zorgverlening aan een groep
inwoners in Hollands Midden met ernstige problemen op meerdere leefdomeinen, die zowel het zorgals het veiligheidsdomein raken.
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Status:

Informatief

Datum:
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3. Toelichting
Het Algemeen Bestuur wordt tijdens de vergadering geïnformeerd over de opdracht voor de
ontwikkeling van een Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden zoals besproken in de Stuurgroep
Veiligheidshuis. De aanleiding hiervoor is de behoefte aan effectieve zorgverlening aan een groep
inwoners in Hollands Midden met ernstige problemen op meerdere leefdomeinen, die zowel het zorgals het veiligheidsdomein raken.

4. Implementatie en communicatie
N.v.t.

5. Bijlagen
1. Notitie opdracht Ontwikkeling zorg- en veiligheidshuis Hollands Midden
2. Verslag bestuurlijke conferentie ‘Besturen met lef’ op maandag 4 juni 2018

Notitie opdracht Ontwikkeling zorg- en veiligheidshuis Hollands Midden
versie 5 oktober 2018

Besluit:
1 instemmen met het (doen) uitvoeren van de eerste fase uit de Notitie opdracht Ontwikkeling zorgen veiligheidshuis Hollands Midden;
2. op basis van de opbrengst van de eerste fase te adviseren over het vervolg van de opdracht en de
financiering daarvan.
Aanleiding
De heer Lenferink, voorzitter van de stuurgroep Veiligheidshuis en van de Veiligheidsregio, heeft
verzocht om te komen tot een opdracht voor de ontwikkeling van een zorg- en veiligheidshuis.
Achtergrond
Een kleine groep inwoners heeft ernstige problemen op meerdere leefdomeinen waarbij deze
problemen zowel aan het zorg- als het veiligheidsdomein raken. Het gaat om ingewikkelde en
ernstige problemen waarbij veel verschillende en vaak wisselende organisaties betrokken zijn.
Voorbeelden van dit soort complexe casussen zijn:
- situaties van huiselijk geweld; hierbij is sprake van zowel zorgnoodzaak als justitiële
aspecten;
- situaties waarbij mensen door psychiatrische of verslavingsproblematiek overlast
veroorzaken of dreigend/potentieel gevaarlijk gedrag vertonen voor anderen;
- situaties waarbij mensen door psychische/psychosociale problematiek of verstandelijke
beperking kwetsbaar zijn om in criminele activiteiten verzeild te raken.
In al dit soort situaties is nauwe samenwerking nodig tussen het sociaal domein, het zorgdomein en
veiligheidsdomein, waarbij de persoon die het betreft centraal staat, het sociale netwerk waar
mogelijk wordt betrokken en oog is voor de omgeving. Het gaat vaak om weerbarstige situaties
waarin niet altijd een oplossing naar ieders tevredenheid te vinden is.
Overigens wordt deze groep snel groter, onder andere door de extramuralisering van de GGZ, langer
thuis wonen en een complexere sociale omgeving.
Voor effectieve zorgverlening aan deze groep is dan ook expertise nodig, die deels op lokaal niveau
en deels op regionaal niveua moet worden georganiseerd, vooral vanuit het perspectief van kleinere
gemeenten. De kennis op regionaal niveau dient dienstbaar te zijn aan de lokale uitvoering. Omdat er
op dit moment verschillende processen zijn, waar personen uit deze doelgroep onder ‘vallen’, kan
het voorkomen dat zowel lokaal als regionaal trajecten worden ingezet. Ook is denkbaar dat het ene
gezinslid onderdeel is van één traject en een ander gezinslid onderdeel van een ander traject.
Daarnaast blijkt uit casuïstiek dat er in een aantal gevallen sprake is van langdurige suboptimale
trajecten, omdat sprake is van onvoldoende casusregie of onvoldoende doorzettingsmogelijkheden
van een casusregisseur. Helaas zijn suboptimale trajecten vaak ook extreem dure trajecten, omdat
het rendement van suboptimale inzet nagenoeg nihil is. Uit de casuïstiek blijkt ook, dat niet alle
relevante signalen tijdig zijn gebundeld en zijn omgezet in effectieve acties. Pas bij escalatie blijkt dan
dat er ook bij andere lokale en regionale partijen signalen waren, die de urgentie van het inzetten
van een intensiever traject hadden gerechtvaardigd.
Een afgestemd lokaal en regionaal beleid met het doel te komen tot meer procesintegratie,
competentieontwikkeling, informatiemanagement en effectieve casusregie is derhalve wenselijk. Er
spelen verschillende ontwikkelingen die relevant zijn voor deze thematiek:
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1. Gemeenten bereiden zich momenteel voor op de decentralisatie van de maatschappelijke zorg. De
zorg voor kwetsbare inwoners met complexe problematiek wordt veel meer dan voorheen een
verantwoordelijkheid van de lokale gemeenten. Gemeenten moeten hun sociale infrastructuur goed
op orde hebben om deze mensen integrale ondersteuning op alle leefgebieden te kunnen bieden.
Lokale samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder sociaal (wijk)teams, GGZ,
woningbouwcorporaties en veiligheidspartners hoort daarbij. Tegelijk wordt duidelijk dat die sociale
infrastructuur voor deze doelgroep nog niet goed op orde is. De ambulante GGZ behoeft versterking,
de gemeentelijk gefinancierde bemoeizorg idem. Voor sommige mensen met hele complexe
problematiek is geen passend zorgaanbod. De woningmarkt zit op slot. De veranderingen in het
sociaal domein vanaf 2015 hebben het voor deze doelgroep niet makkelijker gemaakt. Het beroep op
‘eigen kracht’ sluit niet goed aan op hun situatie. Gemeenten werken daarom zowel op lokaal als
regionaal niveau aan verbeteringen in het sociaal domein en aanpalende gebieden.
2. In het licht van de decentralisatie van de maatschappelijke zorg wordt opnieuw gekeken naar de
rollen en taken van regionale partijen in dit veld. Dit geldt onder andere voor het Meldpunt Zorg en
Overlast, onderdeel van de sector Maatschappelijke zorg van de RDOG.
3. Per 2020 wordt de Wet Verplichte GGZ (Wvggz) ingevoerd. Deze wet maakt het mogelijk om
vanuit de zorg in een eerder stadium op te kunnen treden bij psychiatrische patiënten die een gevaar
vormen voor zichzelf of de omgeving. Ook kent de Wvggz meerdere interventies (waaronder
behandeling thuis) waardoor het mogelijk wordt om zwaardere zorg te voorkomen door eerder
licht(er) in te grijpen. Uitvoering van de wet vraagt om bereikbaarheid en inrichting van
administratieve processen alsook inhoudelijke expertise bij gemeenten.
4. De landelijke ketenveldnorm “Beveiligde zorg en levensloopfunctie” is opgesteld voor mensen die
potentieel gevaarlijk gedrag vertonen. Komend jaar worden in verschillende regio’s pilots uitgevoerd,
alvorens tot vaststelling van de veldnorm te komen.
5. In de regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2023 wordt gepleit voor het
samenbrengen van de partners veiligheid en zorg in een zorg- en veiligheidshuis. Gesproken wordt
over een netwerkorganisatie waarin het Veiligheidshuis wordt samengebracht met de uitvoerende
onderdelen van de sector Maatschappelijke zorg en Veilig Thuis van de GGD. De ontwikkeling van de
MDA++ (multidisciplinaire aanpak bij huiselijk en seksueel geweld) speelt hierbij een grote rol.
6. De aanpak personen met verward gedrag vraagt om een dekkend aanbod van voorzieningen
binnen de gemeenten gericht op alle bouwstenen die in de landelijke aanpak beschreven staan. De
ontwikkelingen rond de acute GGZ worden hierin ook meegenomen.
De behoefte aan het vormgeven van een zorg- en veiligheidshuis voor Hollands Midden moet
geplaatst worden binnen bovenstaande context.

Opdrachtomschrijving
Uitgangspunten
1. In de visie op de maatschappelijke zorg in Holland Rijnland en Midden-Holland is het
uitgangspunt dat zorg zo lokaal mogelijk geboden wordt. Er wordt uitgegaan van een
inclusieve samenleving waarin inwoners kunnen meedoen. Gemeenten houden altijd zelf de
verantwoordelijkheid. Uitvoering van de zorg vindt in de lokale situatie plaats met
betrokkenheid van zowel lokaal als regionaal werkende partijen, afhankelijk van de aard van
de problematiek.
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2. Wat regionaal georganiseerd wordt, dient vooral ter ondersteuning van de kwaliteit en
effectiviteit van de lokale uitvoering. Lokale bestuurders en werkers moeten de regionale
ondersteuning als lokaal ervaren.
3. Die ondersteuning vanuit een regionale organisatie kan zowel betrekking hebben op het
inzetten van het regionale netwerk, het managen van informatie, het inzetten van casusregie
als het fungeren als kennisinstituut.
4. Casusregie kan en zal ook op lokaal niveau door lokale medewerkers worden vormgegeven.
De inhoud van een casus en de meest betrokken partij is leidend voor het antwoord op de
vraag wie de casusregie op zich neemt.
5. De regionale organisatie dient door de lokale partijen niet alleen als ondersteunend worden
ervaren, maar vooral als één organisatie. Een onderscheid naar doelgroepen of
deelorganisaties op regionaal niveau is niet wenselijk.
6. Regionaal en lokaal dient dezelfde taal te worden gesproken en dient sprake te zijn van één
proces dat zowel lokaal als regionaal kan worden uitgevoerd.
7. Betrokkenheid van de GGZ sector en een juiste inbedding van taken en
verantwoordelijkheden tussen gemeenten, zorgverzekeraars en de GGZ is cruciaal.
Doelstelling
Te komen tot een effectieve aanpak van complexe casuïstiek waarbij (in meerderheid van de
casussen) sprake is van zowel sociale, zorg- als veiligheidsproblematiek.
Opdracht
1. Een voorstel uit te werken voor een zorg- en veiligheidshuis in de regio Hollands Midden, waarvan
de uitvoerende werkzaamheden van de sector MZVT en het Veiligheidshuis onderdeel uitmaken.
2. In het voorstel aan te geven hoe het zorg- en veiligheidshuis de lokale uitvoering kan
ondersteunen en wat daarvoor lokaal en in de samenwerking lokaal – regionaal geregeld moet
worden.
3. Bij de uitwerking van dit zorg- en veiligheidshuis tevens een voorstel uit te werken voor de
regionaal uit te voeren onderdelen van de Wvggz en voor de meldfunctie voor personen met
verward gedrag.
4. In of naast de uit te werken voorstellen wordt een advies geformuleerd voor de toekomst van de
sector Maatschappelijke zorg en Veilig Thuis (MZ VT) van de RDOG vanaf 2020.
Randvoorwaarden, kaders
- Er wordt zoveel mogelijk aangesloten op het lokale beleid en het lokale (wijk of gemeente)niveau
van samenwerking en de daar aanwezige partijen, tenzij dit gezien de aard van de problematiek of
de doelgroep niet geëigend is;
- Er wordt gewerkt volgens het principe van 1 huishouden, 1 plan waarbij naar alle leefgebieden
wordt gekeken en waarbij de cliënt zelf en zijn sociale omgeving worden betrokken;
- Het zorg- en veiligheidshuis heeft een eigen bestuurlijke opdrachtgever in de vorm van een
integrale stuurgroep waarbij tenminste een vertegenwoordiging van meerdere gemeenten van
zowel burgemeesters als wethouders en directeur/bestuurders van de belangrijkste
ketenpartners zitting hebben.
- Er worden geen extra gremia gevormd, uitgangspunt is vorming van één overkoepelende
organisatie.
Planning en fasering
Fase I: analyse en bepaling van richting:
Er is zowel bij het Meldpunt Zorg en Overlast, Veilig Thuis, Veiligheidshuis als gemeenten al
veel informatie beschikbaar over wat wel en niet goed gaat in de huidige situatie. Zo zijn er
gesprekken in heel Hollands Midden gevoerd over de werkwijze 1 huishouden 1 plan en zijn er
evaluaties uitgevoerd naar aanleiding van geëscaleerde casuïstiek.
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Aan de hand van dit materiaal, enkele (groeps)gesprekken met sleutelfiguren en het in kaart
brengen van relevante ontwikkelingen binnen gemeenten en Rijk wordt nader in beeld
gebracht: wat zijn de huidige knelpunten waarvoor een oplossing moet worden gevonden,
wat voor beelden zijn er bij een zorg- en veiligheidshuis, aan welke criteria moet een zorg- en
veiligheidshuis voldoen.
Deze fase eindigt met een nader advies en voorstel voor de verdere aanpak. In dit advies
wordt aandacht geschonken aan wat op welk niveau te organiseren.
Gereed: eind 2018
Tussenbesluit: go/no go voor vervolg van het traject.
Fase II: uitwerking voorstel voor zorg- en veiligheidshuis Hollands Midden:
Op basis van het advies wordt een nadere uitwerking gemaakt voor een zorg- en
veiligheidshuis en de invoering van de Wvggz in Hollands Midden. In deze fase kan reeds
geëxperimenteerd worden met behulp van pilots. Deze fase eindigt met een voorstel, een
implementatieplan en een begroting. Tijdens deze fase worden ook voorstellen ontwikkeld
voor de governance en de ophanging van de organisatie.
Gereed: Q2 2019
Fase III: implementatie:
De Wvggz gaat volgens de huidige plannen per 1 januari 2020 in. De omvang van de
implementatiefase hangt af van de reikwijdte van het voorstel voor het zorg- en
veiligheidshuis, maar dient zich in ieder geval te richten op uitvoering van de Wvggz per
2020.
Gereed: de uitvoering van de Wvggz dient per januari 2020 gereed te zijn; het streven is dat
het zorg- en veiligheidshuis dan ook voor de andere taakvelden gereed is. Of dit haalbaar is
moet blijken uit fase I.
Opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap
Het bestuurlijk opdrachtgeverschap ligt bij de voorzitters van de stuurgroep Veiligheidshuis. De
stuurgroep Veiligheidshuis vervult de rol van stuurgroep voor deze opdracht. Vanuit deze stuurgroep
wordt een kleinere ad hoc begeleidingscommissie gevormd, omdat de stuurgroep maar 4 keer per
jaar bijeenkomt.
Voor de begeleiding van het project wordt een ambtelijke werkgroep gevormd, bestaande uit
ambtenaren van de subregio’s Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek, Leidse regio en Midden-Holland en
betrokkenen van de sector Maatschappelijke Zorg RDOG HM en het Veiligheidshuis. Daarbij worden
andere initiatieven met raakvlak aan dit traject, zoals de zorg voor personen met verward gedrag, de
regionale projectorganisaties voor decentralisatie van de Maatschappelijke zorg of het project
‘Geweld hoort nergens thuis’ betrokken.
Er wordt een projectleider voor het project aangetrokken, bij voorkeur uit één van de betrokken
organisaties. Gezocht wordt een ‘ hands on’ projectleider, die werkgroepen leidt en stukken
uitwerkt. De projectleider heeft inhoudelijk kennis van het werkveld, heeft gevoel voor de kwesties
die spelen in de uitvoering, en beschikt tevens over strategische kwaliteiten en bestuurlijke
sensitiviteit.
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Financiën
Voor de uitvoering van het project is incidenteel budget nodig.
Raming projectkosten:
Wat
Wanneer
Geplande inzet
Bedrag
Projectleider
Fase 1
13 wkn x 32 upw
Projectleider
Fase 2 en 3
Experimenteerruimte /
2019 en 2020
werkbudget na
implementatie
Totaal 2019 en 2020

€ 45.000
€ 130.000
€ 75.000

€ 250.000

Het budget voor het project wordt beschikbaar gesteld door de RDOG HM, aangevuld door de
gezamenlijke gemeenten via de begroting van het Veiligheidshuis. De uren van de leden van
ambtelijke werkgroep zijn geen onderdeel van de begroting.
Fase I, II en III
Financiering fase I: voor de financiering van de verkenningsfase worden de kosten verdeeld (50/50)
tussen de RDOG en de gemeenten in Hollands Midden (via de bijdrage aan het Veiligheidshuis).
De resultaten van fase I zijn bepalend voor de hoogte en de wijze van financiering van de fase II en
III. Een deel van de kosten voor fase II en III kunnen uit het reguliere budget van de RDOG voor
organisatie- en beleidsontwikkeling worden gefinancierd. Mochten er in het voorjaar van 2019 (na
fase I) kosten gemaakt moeten worden die niet kunnen worden gefinancierd uit dat budget en die
om die reden uit het positief resultaat van de RDOG gefinancierd moeten worden, dan kan dat
besloten worden door het AB op 27 maart 2019.
Vervolg na fase III
Na de ontwikkelfase moet het zorg- en veiligheidshuis binnen het budget dat nu al beschikbaar is
voor het veiligheidshuis en de betrokken onderdelen van de GGD kunnen worden uitgevoerd. Voor
de uitvoering van de Wvggz dient een aparte kostenraming te worden gemaakt.
Risico’s
o Financieel: Kosten voor uitvoering na ontwikkelfase komen hoger uit dan het huidige begrote
budget.
o Capaciteit: de ontwikkeling van een zorg- en veiligheidshuis is een veelomvattend project. Als er
niet voldoende capaciteit beschikbaar is vanuit de verschillende organisaties zal het niet van de
grond komen.
o Draagvlak: er is niet voldoende draagvlak bij verschillende betrokken organisaties voor de
gekozen (in)richting van het zorg- en veiligheidshuis.
Rapportage
De voortgang van het project wordt elk kwartaal gerapporteerd aan de stuurgroep. Daarnaast wordt
periodiek de voortgang van het project gemeld in het PPG en de veiligheidsregio.
Proces
Dit voorstel wordt voorgelegd aan:
- de stuurgroep Veiligheidshuis (voor raadpleging externe organisaties)
- het Portefeuillehouderoverleg publieke gezondheid Hollands Midden (besluitvorming
portefeuillehouders)
- evt. het bestuurlijk overleg Sociaal Domein Midden-Holland en het PHO Maatschappij Holland
Rijnland
- de districtscolleges F en G (besluitvorming burgemeesters).
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De opdrachtbeschrijving is opgesteld vanuit de centrumgemeenten Gouda en Leiden en
afgestemd met:
- de regionale werkgroep maatschappelijke zorg met de volgende deelnemers: gemeenten
Leiden, Katwijk, Alphen aan den Rijn en Gouda en het meldpunt Zorg & Overlast van de GGD;
- de manager van het Veiligheidshuis;
- ambtenaren wmo en veiligheid in de regio’s Midden-Holland en Holland Rijnland;
De versie 13 september is gebaseerd op de resultaten van een bestuurlijk overleg tussen de
gemeenten Leiden, Alphen en Gouda.

Planning bespreking opdracht:
Regionaal (Hollands Midden):
28 augustus: voortgangsoverleg meldpunt zorg en overlast (Alphen, Leiden, Katwijk, Gouda, GGD)
11 september: diner, door de GGD georganiseerd op verzoek van de heer Lenferink met
burgemeesters en wethouders Zorg van Alphen, Leiden en Gouda
17 september: stuurgroep veiligheidshuis
23 oktober: AOPG
31 oktober (verzenden stukken 8 okt): PPG
Midden-Holland:
6 september: werkgroep mz regio MH
13 september: afdelingshoofdenoverleg (zorg)
19 september: Districtscollege G = Gouda/Alphen
4 oktober: BOSD
Holland Rijnland:
4 september: projectgroep maatschappelijke zorg
11 september: ao wmo
17 september: Districtscollege F = Leiden/Bollenstreek
26 september: PHO Maatschappij
De besluitvorming via de districtscolleges vervangt de besluitvorming in het algemeen bestuur VR,
omdat de volgende vergadering van dat AB pas op 29 november is.
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Bestuurlijke conferentie

Besturen
met lef
Verslag van de bestuurlijke conferentie
besturen met lef op maandag 4 juni 2018
Op maandag 4 juni jl. vond in Boskoop de bestuurlijke conferentie ‘Besturen met
Lef’ plaats. Deze conferentie is georganiseerd door de besturen van de RDOG
en de Veiligheidsregio. Tijdens de conferentie zijn de ruim 60 aanwezigen met
elkaar in gesprek gegaan over de ondersteuning van de bewoners met de meest
ingewikkelde casuïstiek.
Wat is regionaal en wat is lokaal nodig om te voorkomen
dat deze bewoners tussen wal en schip vallen. Eén van
de belangrijkste uitkomsten van de bijeenkomst is de
gedeelde noodzaak van gemeenten en ketenpartners
om de domeinen zorg en veiligheid beter met elkaar
te verbinden. Zowel binnen gemeenten als binnen het
sociale en veiligheids-domein is winst te behalen bij een
nauwere samenwerking.
Na een welkomstwoord door de dagvoorzitter Walter
Etty vertelt Peter Wijga (adviseur bij AEF1) over de
inhoud van de ketenveldnorm. Deze norm wil een
antwoord bieden op de ondersteuning van een groep
zeer kwetsbare personen in de samenleving. Deze groep
krijgt nog lang niet de ondersteuning en zorg die zij nodig heeft. Voor de pauze zijn de aanwezigen
in gesprek gegaan over de vraag: hoe kan de gemeente deze doelgroep tijdig in beeld krijgen
en wat kunt u voor deze doelgroep doen? Wat is de taak van gemeenten en zorgverzekeraars ten
aanzien van participatie en herstel van deze doelgroep.
Tijdens de bijeenkomst heeft een hulpverlener een wensenlijstje vanuit de alledaagse praktijk onder
de aandacht gebracht van de bestuurders. Dit wensenlijstje is de opbrengst van een bijeenkomst van
ambtenaren en hulpverleners in april 2018. (Link naar wensenlijstje!!!)
Na de pauze stond preventie centraal en was de vraag: wat staat er in uw collegeprogramma over
een gezond, veilig en kansrijk opvoed- en opgroeiklimaat voor de volgende generatie?

Onderstaande grafiek is de opbrengst van de discussie groepen:

• verbindt de risico groep vanuit
verschillende gemeentelijke diensten
• monitor voor een veilige start,
bijv. middels de 1000 dagen aanpak
• regel overdracht van signalen van ene
vindplek naar volgende
• benut langdurig betrokken professionals
voor een veiligheidsanalyse
• beleg waakvlak-functie bij zorgmijders die geen hulp accepteren
• stel zorgmatch 0-100 jaar in
• plan langdurige bemoeizorg voor zorgmijders
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Andersson Elffers Felix, adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken
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