Bijlage 1b Toelichting op de begroting Implementatie Wet verplichte GGZ
Aanvullend op de beslispunten en argumenten in het College advies, worden de gehanteerde
uitgangspunten en aannames per deeltaak toegelicht.
De kosten van de hoorplicht zijn gebaseerd op het aantal IBS’en 2018. In de berekening is rekening
gehouden met:
• 75% van de cliënten die in aanmerking komen voor een crisismaatregel is hoorbaar;
• Face to face horen, waarbij 85% van de hoorbare cliënten in de gemeente Goes / SPOR
verblijft (a 2,5 uur per horen) en de overige cliënten verdeeld kunnen zijn over de regio (a 3,5
uur per horen). De effectieve tijd is inclusief het gesprek met de client, verslaglegging in
Khonraad, afstemming met de burgemeester en de psychiater en een aanname op reistijd.
Indien de client niet gehoord kan worden, dient dit geregistreerd te worden in Khonraad (0,5
uur per client);
• Waar wenselijk beoordeelt de psychiater of de client telefonisch gehoord kan worden (1,5u
per horen);
• De inzet van een tolk bij ca 1/6 van het aantal hoorbare cliënten is berekend op het
adviestarief van de VNG en de effectieve inzet van 1 uur;
De kosten van het meldpunt en het verkennend onderzoek zijn gebaseerd op het aantal te
verwachte meldingen Personen met verward gedrag 2019, 10% van het aantal afgegeven rechterlijke
machtigingen Emergis 2018 en landelijke VNG advies met betrekking tot effectieve ureninzet op
basis van een Business case. In de berekening van de minimale inrichting is op onderdelen afgeweken
van deze gegevens en het landelijk VNG advies. De afwijkingen zijn gebaseerd op:
• beperkt beschikbare middelen bij de Zeeuwse gemeenten, waarbij de borging van de
wettelijke kwaliteitskaders en minimale inrichting van taken geborgd zijn op basis van de
huidig beschikbare gegevens. De begroting wijkt hierdoor af van de Rijksmiddelen
implementatie Wvggz;
• het integraal vorm geven van het meldpunt Personen met verward gedrag en de meldfunctie
Wvggz. In de aanname dat er dubbelingen zijn in de clientgroep, maar elke melding apart
beoordeeld moet worden, is uitgegaan van het aantal te verwachte meldingen Personen met
verward gedrag 2019 plus 10% van het aantal toegekende rechterlijke machtigingen 2018 bij
Emergis. Het is een aanname, rekening houdend met de wetenschap dat niet alle rechterlijke
machtigingen 2018 bekend zijn. Sturing en alertheid op het toeleiden van meldingen over
personen met een verstandelijke beperking en dementie naar het CIZ is belangrijk;
• de samenvoeging van beide meldpunten en de aanname van overlap tussen cliënten, leidt
tot een reductie van het aantal benodigde fte dan dat het los georganiseerd wordt (van
gemiddeld 11, 65 fte naar 7,5 fte procesregie). Rekening houdend met efficiëntie
berekeningen in het aantal benodigde effectieve uren. De begroting behorende bij het
College advies gaat uit van 7,5 fte, waarvan 5,5 fte procesregie en 2 fte ondersteuning +. De
splitsing op deeltaken geeft een reductie op de loonkosten. Het landelijk advies en diverse
meldpunten gaan uit van de inzet van procesregisseurs (respectievelijk schaal 11 en 10);
• de berekening van de te verwachten effectieve uren gaat van een gecoördineerde lokale
aanpak in de essentiële voorwaarden. Het aantal effectieve uren en de verdeelsleutel is
gebaseerd op ervaringen in bestaande meldpunten en landelijk advies op basis van een
Business Case;
• aannemelijke personele efficiëntie door middel van coördinatie en procesregie en door het
gecombineerd beleggen van de melding en het verkennend onderzoek bij de
procesregisseurs;
• aannemelijke personele efficiëntie in de verbinding tussen het lokale OGGZ netwerk en de
procesregisseurs Wvggz. Dit leidt tot een aannemelijke afname van het aantal overleggen per

melding en per unieke client. Door middel van digitale afstemmingsmogelijkheden is nog
meer personele efficiëntie mogelijk. Per gemeente zal in 2020 in beeld gebracht worden wat
de mogelijkheden zijn;

