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Desgewenst ter raadpleging op te vragen in de ambtelijke organisatie:
OGGz-werkplan 2006
Hoofdlijnennotitie Gezondheidsbeleid regio Zuid-Holland Zuid
Toelichting:
Het college heeft er met uw instemming voor gekozen om de Wmo in 2007 beleidsarm in te
voeren en de beleidsinvulling van de Wmo als een groeiproces te beschouwen. Zie de Startnotitie
Wmo-beleid in Dordrecht, grosnummer 303.
Eén van de maatregelen die voortvloeien uit de inwerkingtreding van de Wmo is, dat de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz) per
1 januari 2007 is overgedragen aan centrumgemeenten, in casu voor de regio Zuid-Holland Zuid
aan de gemeente Dordrecht.
In verband daarmee zijn tegelijkertijd ook:
a. de rijksmiddelen voor de openbare geestelijke gezondheidszorg, die onder het regiem van
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) beschikbaar werden gesteld,
toegevoegd aan de gemeentelijke doeluitkering voor maatschappelijke opvang;
b. de middelen in het kader van de regelingen voor collectieve preventie geestelijke
gezondheidszorg (CPGGZ) en voor zorgvernieuwing ondergebracht in de integrale
gemeentelijke Wmo-uitkeringen.
Daarnaast zal het oude beleidskader OGGz dat tot en met 2006 loopt, moeten worden omgezet
in een beleidskader voor kwetsbare groepen, dat de Wmo-prestatievelden 7: maatschappelijke
opvang, 8: bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg en 9: ambulante
verslavingszorg, bestrijkt.
In dit verband wordt opgemerkt, dat het college het voornemen heeft in het 4e kwartaal van
2007 - op basis van de bovenvermelde Startnotitie Wmo-beleid in Dordrecht - een lokaal,
integraal en samenhangend kaderbeleidsplan Wmo voor de periode 2008 tot en met 2010 ter
besluitvorming aan u voor te leggen. Vooralsnog zal het te ontwikkelen beleidskader, gericht op
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specifiek de prestatievelden 7, 8 en 9, onderdeel uitmaken van dit allesomvattende lokale
beleidsplan en dus van besluitvorming in de Dordtse gemeenteraad. Aangezien echter Dordrecht
hiervoor als centrumgemeente fungeert, moet dit beleidsonderdeel te zijner tijd ook met de GGzregio worden afgestemd.
Het college deelt u in bijgaande raadsinformatiebrief mee in het overgangsjaar 2007 voort te
borduren op de speerpunten uit het OGGz-werkplan 2006 en een zgn. beleidsarme en globale
overgangsbegroting OGGz te hebben vastgesteld, om vervolgens 2007 te benutten voor de
hierboven genoemde nadere beleidsontwikkeling en besluitvorming.
Wat de financiële aspecten betreft: Het gaat bij de toevoeging van de OGGz-middelen aan de
gemeentelijke doeluitkering voor maatschappelijke opvang om voor de gemeente nieuwe
financiële middelen en om een taakstellend budget. De wijziging in de gemeentebegroting die dit
met zich meebrengt, wordt te zijner tijd, in het kader van uw budgetrecht en in de vorm van een
verzamelvoorstel, nog formeel aan u voorgelegd.
In de voorliggende raadsinformatiebrief schetst het college eveneens de achtergronden van de –
in goed overleg met de betrokken gemeenten en zorginstellingen – terzake dit onderwerp
gemaakte afspraken en getroffen maatregelen.
Aangezien het hier alleen handelt om een aantal beleidsarme en bestuurlijke aspecten van de
invoering van de Wmo, in een overgangsfase, wordt u in overweging gegeven:
- de raadsinformatiebrief rechtstreeks te agenderen als kennisnamestuk voor de raad
- en voor het overige het door het college voor het 4e kwartaal 2007 aangekondigde driejarige
kaderbeleidsplan Wmo af te wachten.
Agendacommissie 24 april 2007:
De AC wordt voorgesteld de raadsinformatiebrief rechtstreeks te agenderen als kennisnamestuk
voor de raad.
Gemeenteraad 15 mei 2007:
Besluit: voor kennisgeving aangenomen.
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