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onderwerp
Wvggz meldingen, verkennend onderzoek op het gemeentehuis

Geachte leden van de raad,

De Wet verplichte ggz (Wvggz) is per januari 2020 in werking getreden. De wet beschermt
de rechten van psychiatrische patiënten die te maken hebben met verplichte zorg en heeft
als uitgangspunt om verplichte zorg zo veel mogelijk te voorkomen. Als verplichte zorg echt
noodzakelijk blijkt, moet de minst ingrijpende vorm worden ingezet en de dwang zo snel
mogelijk worden afgebouwd. ln het kader van 'minst ingrijpende vorm' maakt de wet het
mogelijk om ook buiten het psychiatrisch ziekenhuis verplichte zorg te geven, dit wil zeggen
dat deze ambulant wordt vormgegeven in de eigen woonomgeving van de burger.

Uitvoering van de Wvggz
De wet bepaalt dat iedere burger zijn zorgen over een medeburger bij de gemeenten moet
kunnen melden en dat de gemeente die melding ook moet onderzoeken en tijdig
afhandelen. Voor het eerste half jaar van 2020 hebben de gemeenten Beemster en
Purmerend de verantwoordelijkheid tot het ontvangen van de Wvggz meldingen en het
uitvoeren van het verkennend onderzoek samen met de regiogemeenten Zaanstreek
Waterland bij de GGD belegd. Conform bepalingen in het raadsvoorstel Wet verplichte
geestelijke gezondheidzorg (Wvggz) van 17 december 2019, is voor het aflopen van het
termijn geëvalueerd of de gemeenten in deze vorm door zouden gaan met de uitvoering van
de Wvggz en of dit samenwerkingsverband nog de meest passende constructie is.

Op 19 mei jl. hebben de colleges van de gemeenten Beemster en Purmerend het besluit
genomen om vanaf 1 juli de Wvggz in eigen beheer uit te voeren. Concreet betekent dit dat
onze gemeenten geen gebruik zullen maken van de optie om de Dienstverlening
overeenkomst Wet verplichte ggz met de GGD te verlengen.

Hiervoor is gekozen omdat wij van mening zijn de uitvoer van de Wvggz heel goed onder te
kunnen brengen binnen de bestaande dienstverlening van ons WMO-loket. Vanuit dit loket
willen wij een integrale brede dienstverlening aan onze inwoners aanbieden en de regie
voeren. Dezekeuze leidt ons inziens tot betere resultaten voor de inwoners.
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Uiteraard zullen wij, om het beste resultaat voor de inwoners te behouden, de inhoudelijke
samenwerking met de GGD (bijvoorbeeld Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg) voortzetten,
net als de uitwisseling van expertise. Met de GGD maken wij afspraken inzake de
overdracht van de lopende zaken, zodat deze niet in het gedrang komen. Voor een
zorgvuldige afhandeling wordt er, op gepaste wijze conform de coronamaatregelen, ingezet
op een warme overdracht met de GGD.

Samengevat: de Wvggz meldingen en het verkennend onderzoek worden belegd bij het
WMO loket. De uitvoering van de in de WvGGZ gestelde hoorplicht (bij crisismeldingen) blijft
ongewijzigd bij Khonraad.
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