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1 Doel agendering:

Beeldvorming

Oordeelsvorming

X Besluitvorming

2 Probleem/Vraagstelling:

In de BC PG&MZ en OV van 8 april 2019 is de commissie akkoord gegaan met de richting van  
het implementatieplan opgesteld door de regiogemeenten. Hierin is een rol beschreven voor 
de GGD Kennemerland, met name de uitvoering van twee wettelijke taken:

1. Meldpunt
2. Verkennend onderzoek

De directeur Publieke Gezondheid is gevraagd een voorstel te doen voor de kosten van de 
implementatie van de bovengenoemde taken in 2019 en de uitvoering hiervan in 2020.  Het 
implementatieplan geeft invulling aan deze opdracht, zie bijlage. 

In voorbereiding op bovenstaande taken hebben de gemeenten in de verkenningsfase de 
volgende bestuurlijke  uitgangspunten  als  leidraad gebruikt.  Deze zijn  daarnaast  als  basis 
gebruikt voor het ontwikkelen van het implementatieplan:

- Uniformiteit in de regio
- Aansluiten bij bestaande structuren en werkwijze
- Eenvoudig en efficiënt

Om  de  twee  taken,  het  meldpunt  en  verkennend  onderzoek,  te  implementeren  zijn  de 
volgende activiteiten nodig; inrichten van werkprocessen, beschrijven van werkinstructies en 
het  maken  van  samenwerkingsafspraken  met  ketenpartners.  Daarnaast  worden 
randvoorwaarden  georganiseerd,  zoals  de  IT-infrastructuur,  en  een  communicatieplan 
opgesteld.  

3 Consequenties en risico’s:

Om het meldpunt en het verkennend onderzoek uit te kunnen voeren is het volgende nodig:
 Structureel 1.0 FTE zorgcoördinatie, schaal 9 
 Incidenteel 0.56 FTE projectleiding, schaal 11, Q3-4 2019 en 0,28 FTE heel 2020
 Randvoorwaarden zoals IT-infrastructuur en trainingen voor personeel. 

In totaal bedragen de incidentele kosten voor 2019 € 63.000,-, de incidentele kosten voor 
2020 zijn 25.000,- en de structurele kosten € 95.500,-. Zie onderstaande tabel 1. 
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Gemeente

Aantal 
inwoners  

per                 
1-1-2018

Incidentele  kosten 
2019

Incidentele kosten 
2020

Per inwoner Totaal Totaal Totaal

Beverwijk 41.077 0,18 7.250€         4.780€                     1.900€                     

Bloemendaal 23.208 0,18 4.100€         2.700€                     1.080€                     

Haarlem 159.709 0,18 28.140€       18.540€                   7.360€                     

Haarlemmermeer 153.149 0,18 26.970€       17.820€                   7.040€                     

Heemskerk 39.146 0,18 6.910€         4.560€                     1.810€                     

Heemstede 27.080 0,18 4.780€         3.150€                     1.250€                     

Uitgeest 13.520 0,18 2.390€         1.580€                     630€                        

Velsen 67.831 0,18 11.960€       7.890€                     3.140€                     

Zandvoort 16.970 0,18 3.000€         1.980€                     790€                        

TOTAAL 541.690 95.500€       63.000€                   25.000€                   

 A
anpassing Inw

onerbijdrage vanaf 2020

Structurele kosten 
vanaf  2020

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2020 (op basis aantal 
inwoners per 01-01-2018 *) 

WvGGZ

Tabel 1: incidentele en structurele kosten per regiogemeente

Het opnemen van deze taak door de GGD, neemt ook een set aan bedrijfsvoering risico’s met 
zich  mee.  Omdat  het  de opstartfase betreft  van een nieuwe wettelijke  taak  kan dit  een 
impact hebben voor de organisatie. Daarnaast word een aantal risico’s geïdentificeerd, zoals:
 Er wordt een landelijke publieke campagne gelanceerd om de Wvggz te introduceren, 

wat kan leiden tot een groter aantal binnenkomende meldingen, dan waar nu van wordt 
uitgegaan. 

 Er bestaan zorgen over de bereidheid van ketenpartners om informatie uit te wisselen 
over cliënten, waardoor het uitvoeren van gedegen verkennend onderzoek  bemoeilijkt 
kan worden. 

 Er wordt een toename verwacht in het aantal cliënten dat vrijwillige zorg behoeft. Echter 
bij ketenpartners, met name GGZ-instellingen, bestaan op dit moment wachttijden 
waardoor er een periode overbrugd moet worden. 

Advies ambtelijk overleg
Het AO adviseert de DPG positief op de voorgenomen besluiten. 

Reactie directie
De directie is content over de betrokkenheid en samenwerking die ambtelijk heeft 
plaatsgevonden om tot dit voorstel te komen. Het advies van het AO is conform de 
voorgestelde beslispunten voor de bestuurscommissies.  
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4 Voorstel te nemen besluit:

1. In te stemmen met het implementatievoorstel voor het aandeel van de GGD 
Kennemerland in de uitvoering Wvggz, te weten: meldpunt en verkennend onderzoek.

2. De colleges te verzoeken de GGD opdracht te geven tot uitvoering van deze taken en de 
benodigde middelen hiervoor beschikbaar te stellen. 

3. De incidentele lasten van € 63.000 in 2019 op te nemen in de 2e berap 2019
4. De begroting 2020 aan te passen voor de incidentele kosten van € 25.000 en structurele 

kosten van € 95.000 en dit te dekken door de verhoging van de inwonerbijdrage.

5 Vervolgtraject:

De  colleges  worden  schriftelijk  verzocht  om  de  opdracht  aan  de  GGD  te  verstrekken.  Na 
eensluidend besluit van alle colleges kan tot uitvoering worden overgegaan, en kunnen de 
consequenties worden meegenomen in de 2e berap 2019 en de programmabegroting 2020 van 
de Veiligheidsregio Kennemerland. 

6. Bijlagen:
1. Implementatieplan, Wvggz. Implementatieplan Meldpunt en verkennend onderzoek, 

onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

In de vergadering genomen besluit:
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