
  
 

Pagina 1 van 1 

VOORSTEL 

Algemeen 
Omschrijving Onderwerp Extra onttrekking reserve bescherming en opvang 2019 
Verspreiden Nee 
Contactpersoon Geurt van den Broek 
Eenheid Sturing 
E-mail g.vandenbroek@regiogv.nl  
Kenmerk 19.0001271 
Datum 14 februari 2019 

 
Voorstel 

1. Instemmen om voor de projecten actieplan suïcidepreventie (bijlage 3) en implementatie wet 
verplichte ggz (bijlage 4) een externe projectleider in te huren en deze incidentele kosten 
(€100.800) te dekken uit de reserve bescherming en opvang  

2. Instemmen om uit de reserve bescherming en opvang incidenteel €101.000 aan de 
maatschappelijke opvang te verstrekken om op deze manier te voldoen aan de verplichte 
landelijke toegang (bijlage 5) 

3. Vaststellen van de ‘Begrotingswijziging 2019-08’ (bijlage 6) 
 
Kernboodschap 

De portefeuillehouders bescherming en opvang hebben een positief advies gegeven over het uitvoeren 
van de volgende drie voorstellen: 

- Maken en uitvoeren van een actieplan suïcidepreventie (bijlage 3) 
- Implementeren nieuwe wet verplichte ggz (bijlage 4) 
- Organiseren van een veilige en voldoende maatschappelijke opvang (bijlage 5) 

Het uitvoeren van deze voorstellen brengen incidentele kosten met zich mee. Het voorstel is om deze 
incidentele kosten te dekken uit de reserve bescherming en opvang. 
 
Argumenten 

De portefeuillehouders hebben unaniem een positief gegeven over het uitvoeren van deze plannen. 
 
Kanttekeningen 

Bij het vaststellen van het beleidsplan Echte betrokkenheid, wederzijdse afhankelijkheid zijn afspraken 
gemaakt over de maximale hoogte van de reserve bescherming en opvang(€2 miljoen). Er zijn geen 
afspraken gemaakt over een minimum.  
Het is van belang dat er in de reserve bescherming en opvang structureel voldoende financiële 
middelen zitten om risico’s op te vangen. Er is een voorstel in voorbereiding om hier afspraken over te 
maken. 
 

Financiën 

Hieronder de incidentele kosten per voorstel: 
Voorstel Kosten 
Actieplan suïcidepreventie 50.400 
Wet verplichte ggz 50.400 
Veilige en voldoende maatschappelijke opvang* 101.000 
Totaal 201.800 

*Na een jaar volgt een evaluatie en wordt bepaald of het structureel ingeregeld moet worden.  
  

Hieronder een overzicht van de reserve na onttrekking van dit voorstel:  

 

Uitvoering 

Na akkoord van het AB worden de projecten uitgevoerd.  

Reserve bescherming en opvang 2019 2020 2021 

Stand 1-1 2.000.000 1.177.365 462.137 

Mutatie B&O reserve 822.635 715.228 0 

Stand 31-12 1.177.365 462.137 462.137 
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