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1 	Aanleiding voor deze nota 
Met u is onlangs besproken dat de open house wordt uitgesteld vanwege de 
hoeveelheid schriftelijke vragen die zijn gesteld. U heeft gevraagd naar een 
nieuwe planning en er is afgesproken de Tweede Kamer hierover te 
informeren. Bij deze nota is een uitstelbrief bijgevoegd aan de TK. Tevens 
informeren wij u in deze nota over het proces rondom het onderwijsplan en 
de onderbouwing van de overbruggingsgelden aan Siriz. Er komt een aparte 
brief aan de TK over het onderwijsplan, aangezien dit qua tijdsplanning niet 
te combineren viel met de brief aan de TK over de open house. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
- 	Bent u akkoord met de inhoud van bijgevoegde brief aan de TK? 
- Bent u akkoord met beslispunten 1 t/m 4 (zie hieronder) rondom de 

onderbouwing van het overbruggingskrediet aan Siriz? 

3 	Samenvatting en conclusies 
In een mondeling gesprek dat heeft plaatsgevonden onlangs met dPG heeft u 
gevraagd naar een hernieuwde planning rondom de open house. Er is 
inmiddels een tweede schriftelijke ronde vragen gesteld. Dit keer waren het 
12 vragen van Siriz. Die worden uiterlijk 14 maart beantwoord. 
Tot uiterlijk 25 maart kunnen partijen zich officieel aanmelden voor de open 
house. Daarna kunnen we starten met de beoordelingen, de 
gesprekken voeren met de partijen die zich aandienen en de TK daarover 
informeren. Hiervoor is dan 5 weken de tijd. 
Dit betekent dat wij ongeveer de eerste helft van april de TK 
kunnen informeren en dat de Tweede Kamer dan - in verband ook 
met het reces van 26 april tot 13 mei - v66r 26 april moet reageren. 
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Op 6 mei kan dan het gunningsbesluit bekend worden gemaakt om 
de officiële ingangsdatum van 1 juni te kunnen halen. Tussen 6 mei en 27 
mei kunnen partijen dan nog bezwaar maken. 
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Tabel proces open house 

Activiteit 

Kenmerk 

Uiterste datum 
	 149251-188267-PG 

Publicatie 2e  set vragen 
Sluitingsdatum indienen Aanmelding  

14 maart 
25 maart 

1 
2 

Gesprekken met partijen 3 26 maart tot 29 maart 
4 Brief aan TK naar staatssecretaris  Week 1 april 

Brief naar TK 5 Uiterlijk 8 april 
6 Reactie TK Uiterlijk 26 april 

Bekendmaking gunningsbeslissing 
Standstili periode (opschortende termijn) 
Verwachte ingangsdatum open house 

7 
8 
9 

6 mei 
27 mei 
1 juni 

Overbruggingskrediet Siriz 
Siriz heeft voor het jaar 2019 instellingssubsidie aangevraagd voor o.a. 
preventie, online hulp en keuzehulp. VWS heeft te kennen gegeven de 
aanvraag voor instellingssubsidie niet te honoreren. In plaats daarvan heeft u 
toegezegd een overbruggingsfinanciering voor preventielessen beschikbaar te 
stellen van € 250.000 om de periode van 1 januari 2019 tot 1 september 
2019 (de datum waarop het nieuwe schooljaar begint en de scholen een 
stimuleringsbudget kunnen ontvangen) financieel te overbruggen. Ook heeft 
u toegezegd voor online hulp en keuzehulp een overbruggingsfinanciering van 
€ 157.000 beschikbaar te stellen om de periode van 1 januari 2019 tot de 
start van de open house-financiering financieel te overbruggen, waarbij 
uitgegaan is van een startdatum van 1 april 2019. Inmiddels is bekend 
geworden dat de startdatum naar verwachting 1 juni 2019 zal zijn. De uitstel 
naar 1 juni is mede veroorzaakt door de hoeveelheid vragen die vanuit Siriz 
zijn gesteld. 
Siriz is er zelf al in de berekening vanuit gegaan dat de 
overbruggingsfinanciering zal worden bijgesteld naar (5/3e van € 157.000 =) 
€ 261.667. Siriz is gevraagd een onderbouwing te leveren van 
bovengenoemde overbruggingsfinanciering, gebaseerd op de hierna 
genoemde tarieven en op de te verwachten frictiekosten. Daarbij is door VWS 
gevraagd de tarieven te hanteren voor de preventielessen en voor de online 
hulp en keuzehulp alsop 1 januari 2019 begonnen roer zijn met de 
uitvoering van de activiteiten uit het Zevenpuntenplan. Voor preventielessen 
kan daarbij worden uitgegaan van een tarief van € 300 per uur per klas. Voor 
online hulp geldt een tarief van € 45 per half uur en voor keuzehulp € 90 per 
uur. 

Beslispunt 1: 
Siriz gaat uit van een verlenging van de overbrugging naar 1 juni 2016, 
waardoor het bedrag van € 157.000 wordt verhoogd naar € 261.667. Bent u 
daarmee akkoord? 

U heeft in het vorig mondeling overleg aangegeven dit graag te willen. U 
vroeg ons wel nog juridisch uit te zoeken of u met de overbruggingskredieten 
preventielessen en keuzehulp nog andere partijen benadeel?. U heeft 
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bijvoorbeeld in een brief aan de organisatie Care for Sexuality aangegeven 
geen preventielessen te bekostigen in verband met staatssteun. De jurist van 
WJZ heeft hier als volgt op gereageerd: 

Op basis van de informatie van directie PG ziet directie WJZ een ongelijke 
behandeling van partijen die in eenzelfde positie zitten. Dat is in strijd met de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Daarnaast is ook sprake van 
staatssteun bij beide overbruggingskredieten, maar dat is reeds met u 
besproken. Weliswaar komt Siriz van een andere situatie, namelijk een 
subsidierelatie, maar voor beide activiteiten (keuzehulpgesprekken en 
preventielessen) is de subsidie per 2019 gestopt. Indien een andere 
organisatie voor dezelfde activiteiten een afwijzende beschikking heeft 
gekregen, maakt de kans op eventuele staatssteunklachten e/o nationale 
procedures groter. Bij de meeste staatssteuntoetsingen is er niet direct een 
"concurrerende partij" in beeld, waardoor de risico's op klachten e/o 
procedures gering zijn (het enige "gevaar" is dan intern namelijk de 
Rekenkamer). In casu is er weliswaar niet sprake van een afwijzing van 
subsidie van een andere organisatie voor dezelfde activiteiten, maar er ligt 
wel formeel een brief van u aan de organisatie Care for Sexuality dat u haar 
verzoek om geld voor preventielessen afwijst. Care for Sexuality heeft echter 
nooit een subsidieverzoek officieel ingediend. 

Doc. 227 

1 

Directie Publieke 
Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Kenmerk 

149251-188267-PG 

Overbruggingsfinanciering preventielessen: 
De onderbouwing voor de overbruggingsfinanciering preventielessen is door 
Siriz als volgt beschreven: 

Geschat aantal lessen (568) * tarief van € 300 € 170.400 

Vanwege het opheffen van de afdeling Preventie als gevolg van het niet-
honoreren van de aanvraag om instellingssubsidie, moet Siri afscheid nemen 
van drie werknemers in vaste dienst. Dit brengt de volgende frictiekosten met 
zich mee. 

- Transitievergoedingen (berekend o.b.v. dienstverbanden): 
- Extra ontslagvergoedingen (idem als hiervoor): 
- Werk-naar-werktrajecten 
- Opleiding/training 
- Juridische bijstand 
- Algemeen advies 

Overbruggingsfinanciering preventielessen  

€ 53.000 
€ 5.300 
€ 6.300 
€ 5.000 
€ 5.000 
€ 5.000 

€ 250.000 

Beslispunt 2 
Bij bovenstaande berekening is het punt opleiding/ training niet goed te 
verantwoorden als overbruggingskrediet. Dit punt zit in feite in het tarief van 
C 300 per uur vervvicirlft- 
Er zijn twee opties • 
a. 11.1 

b. Siriz te vragen de opleiding/ training te laten vervallen en het bedrag te 
verwerken in de overige posten, aangezien u het bedrag van € 250.000 
heeft toegezegd. 
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Beslispunt 3 
Bij bovenstaande berekening valt te betwisten of de genoemde type 
frictiekosten wel werkelijk onder frictiekosten vallen. Het gaat om de posten 
optimaliseren electronisch patientendossier, training medewerkers, 
innovatiebudget toekomstbestendig maken en de post overige. 
Een kwaliteitsverbetering bijvoorbeeld die wordt verwacht van organisaties 
(innovatiebudget) zou onderdeel moeten zijn van het toch wel vrij royale 
tarief van € 45 per half uur voor online keuzehulp. Bovendien is de training 
van medewerkers gratis, omdat de overheid dit via een aanbesteding regelt. 
Organisaties die keuzehulp aanbieden kunnen hun medewerkers daar straks 
gratis heen sturen. 

Er zijn twee opties 11.1 
• 11.1 

Siriz te vragen Siriz te vragen alle frictiekosten onder te brengen onder 
de post 'afbouw overhead' zodat de volle € 128.252 vergoed kan worden, 
aangezien u de bedragen al heeft toegezegd  
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Overbruggingskrediet online keuzehulp 

Geschatte tijd in uren (460,4) x tarief van € 90 (conform € 45 per halfuur) € 
41.436 

Vanwege aanpassingen in de organisatie als gevolg van minder subsidie en 
hogere kwaliteitseisen voorziet Siriz de volgende frictiekosten: 

- Optimaliseren elektronisch cliëntendossier 
- Afbouw overhead (huisvesting etc.) vanwege krimp 
- Training medewerkers 
- Innovatiebudget toekomstbestendig maken online hulp 
- Overige (oa verschuiving taken overhead naar 
medewerkers hulplijn) 

Totaal  

€ 25.000 
€ 12.500 
€ 12.500 
€ 31.816 

€ 5.000 

C 128.252 

Overbruggingskrediet offline keuzehuipgesprekken: 
De onderbouwing voor de overbruggingsfinanciering is als volgt: 
Geschatte tijd in uren (240) * tarief van C 90 € 21.600 

Vanwege aanpassingen in de organisatie als gevolg van minder subsidie 
voorziet Siriz de volgende frictiekosten: 
- Optimaliseren elektronisch cliëntendossier 	 C 25.000 
- Afbouw personeelsbestand in 2019 	 € 15.000 
- Afbouw overhead (huisvesting etc.) vanwege organisatiekrimp € 12.500 
- Training medewerkers 	 € 15.000 
- Innovatiebudget om keuzehulp met minder mensen op het 
juiste niveau te houden 	 € 20.000 
- Inzet gedragswetenschapper om kwaliteit te verbeteren 	€ 16.815 
- Overige (o.a. vanwege verschuiving taken overhead naar 
medewerkers hulplijn) 	 € 7.500 
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Er ziin twee opties 
11.1 

ct, 

Siriz te vragen Siriz te vragen alle frictiekosten onder te brengen onder 
de post 'afbouw overhead' of de post afbouw personeelsbest nd, 
aangezien u de bedragen al heeft toegezegd. --- O'ttl.   

Plan onderwijs 
buiten reikwijdte verzoek 

C 133.415 

Overbruggingsfinanciering online + offline keuzehulp 	C 261.667 

Directie Publieke 
Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Beslispunt 4 
Bij bovenstaande berekening valt te betwisten of de genoemde type 
frictiekosten wel werkelijk onder frictiekosten vallen. Het gaat om de posten 
optimaliseren electronisch patientendossier, training medewerkers, 
innovatiebudget toekomstbestendig maken, inzet gedragswetenschapper en 
de post overige. 
Een kwaliteitsverbetering bijvoorbeeld die wordt verwacht van organisaties 
(innovatiebudget) zou onderdeel moeten zijn van het toch wel vrij royale 
tarief van € 45 per half uur voor online keuzehulp. Bovendien is de training 
van medewerkers gratis, omdat de overheid dit via een aanbesteding regelt. 
Organisaties die keuzehulp aanbieden kunnen hun medewerkers daar straks 
gratis heen sturen. 
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4 Draagvlak politiek 
Zie onder punt 3 inzake informeren TK. 

5 	Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
Nvt 

6 	Financiële en personele gevolgen 
Zie onder 2. 

7 	Juridische aspecten haalbaarheid 
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Zie onder 2. 

8 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Zie onder 2, afstemming met WJZ. 

9 Gevolgen administratieve lasten 
Nvt 

10 Toezeggingen 
Zie onder 2. 

11 Fraudetoets 
Nvt 
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10.2.e 

Medewerker 
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