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Samenvatting
Op 1 januari 2020 wordt de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen
(Bopz) vervangen door de Wet verplichte ggz (Wvggz) voor mensen met een psychische

stoornis. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Het college en
burgemeester hebben op 17 december 2019 een besluit genomen over de uitvoering van deze
wet. De gemeenteraad wordt het volgende gevraagd:

Voor het uitvoeren van deze nieuwe wet zijn van rijkswege financiële middelen ter beschikking
gesteld bij de mei- en septembercirculaire 2019. Wij vragen de gemeenteraad om te besluiten

om deze inkomsten te ramen en beschikbaar te stellen voor deze taak op Programma 2 De

Beemster Samenleving. Op deze manier kan de gemeente snel handelen en maatwerk

leveren waar nodig. De gemeenteraad controleert de uitgaven tijdens de begrotingscyclus.

Uitvoering
ln onze regio Zaanstreek Waterland gaat de GGD Zaanstreek Waterland (later GGD
genoemd) voor de duur van zes maanden de uitvoering van drie onderdelen van de Wvggz op
zich nemen:

1. meldpunt;
2. verkennend onderzoek;
3. hoorplicht (crisissituatie).

Evaluatie en vervolg
Na zes maanden wordt besloten of de gemeente Beemster in deze vorm doorgaat met de

uitvoering van de Wvggz en of dit samenwerkingsverband nog de meest passende constructie
is. Het college houdt u hiervan op de hoogte.

Ondenrerp:
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
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Middenbeemster, 18 december 2019

Aan de gemeenteraad van Beemster,

Inleiding en probleemstelling

Een nieuwe wet
Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking.

Deze wet stelt de zorg centraal voor mensen met een psychische stoornis en biedt meer

mogelijkheden om maatwerk te organiseren, ook als mensen dat niet willen. De zorg volgt de
persoon en kan ook toegepast worden zonder opname, zoals in de thuissituatie. De wet biedt
meer instrumenten voor zorg op maat: verplichte zotg zo kort als mogelijk en zo lang als

noodzakelijk. Ook familie of 'essentiële naasten' hebben een belangrijke inbreng bij het al dan

niet opleggen van de aanvraag voor verplichte zorg. Uitgangspunt blijft dat iemand alleen na

het oordeel van een rechter tegen zijn wil opgenomen kan worden. De Wet Bopz (Wet

Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) vervalt op het moment dat de Wvggz in
werking treedt.

ledereen kan vanaf 1 januari 2020 bi¡ de gemeente een melding maken dat een bepaald
persoon mogelijk verplichte zorg nodig heeft. Er wordt bij het beoordelen van een melding
gekeken naar drie factoren:

1. ls er sprake van ernstig nadeel voor betrokkene of z¡nlhaar omgeving?
2. ls er (het vermoeden van) een psychische stoornis?
3. ls er verplichte zorg nodig?

Als het antwoord op al deze vragen 'ja' is, wordt tot een verkennend ondezoek overgegaan
ter voorbereiding van:

- een eventuele zorgmachtigingsprocedure
- het organiseren van een regionaal overleg met ggz-instellingen en Openbaar

Ministerie (OM).
ln geval van een crisissituatie wordt nog steeds een crisismaatregel door de burgemeester
opgelegd. Deze vervangt de huidige inbewaringstelling, de IBS-maatregel.

Gevolgen voor de gemeente
De wijzigingen van de Wvggz ten opzichte van de Wet Bopz hebben gevolgen voor de
gemeente.
- De burgemeester behoudt een belangrijke rol bij een crisis, waarin hij op advies van een

psychiater een crisismaatregel kan opleggen. Na ingang van de Wvggz moet hij zo

mogelijk de betrokkene gaan horen (hoorplicht in crisissituatie), om zo de rechtspositie

van de betrokkene te vergroten.
- ledereen krijgt straks de mogelijkheid om een melding te doen als hij/zij van mening is

dat iemand (verplichte) psychische zorg nodig heeft. De gemeente heeft de taak die

melding te onderzoeken (verkennend onderzoek) en zo nodig het traject naar een
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'zorgmachtiging' bij het OM in gang zetten. De zorgmachtiging vervangt de huidige

Rechterlijke Machtiging.
Ook moet de zorgverlener bij ontslag van een inwoner uit een gedwongen opname zorg

dragen voor een warme overdracht aan de gemeente.

Ten slotte verandert er veel rond de informatie-uitwisseling in de keten. Een

Ketenbureau o.l.v. van de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport (\lWS) en

Veiligheid & Justitie (V&J) ontwerpt een systeem om ervoor te zorgen dat alle partijen

kunnen beschikken over voldoende informatie. Regionaal wordt van de ketenpartijen
(OM, ggz en gemeente) venuacht dat ze periodiek een regionaal overleg voeren over hoe

de verplichte zorg verloopt, zodatze knelpunten kunnen adresseren. Om de informatie-

uitwisseling feitelijk mogel'rjk te maken is een gestandaardiseerde applicatie ontwikkeld.

Deze wordt geleverd door de leverancier die nu ook al het systeem levert voor de

afhandeling van de Openbare Orde en Veiligheid-meldingen (OOV).

Wvqqz in Zaanstreek-Waterland
In Zaanstreek Waterland valt het mogelijk maken van het uitvoeren van de Wvggz onder het

regionale project Allen voor Eén. Op bestuurlijk en ambtelijk niveau van de acht gemeenten

en in de regionale werkgroep Wvggz is afgestemd om de GGD te verzoeken voor de duur
van zes maanden de uitvoering van drie onderdelen van de Wvggz op zich te nemen.

Het betekent concreet dat de GGD de volgende taken gaat uitvoeren
1. meldpunt Wvggz;
2. verkennend onderzoek;
3. hoorplicht(crisissituatie).

Voor alle drie de onderdelen is afgesproken dat deze om de twee maanden worden
geëvalueerd. Deze evaluatie komt terug in het ambtelijk overleg Zorg & Veilig. Via het

kernteam van Allen Voor Eén wordt de evaluatie uitgevoerd samen met Politie, OM, GGZ en

de GGD. De gemeenteraad wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Financiële consequenties:

Vanuit het Rijk is voor de jaren vanaf 2020 een budget beschikbaar gesteld voor invoering

Wvggz door middel van de mei- en septembercirculaire 2019:

B et:

De bijdrage uit de meicirculaire staat gereserveerd binnen de algemene dekkingsmiddelen op

een stelpost. De herziening uit de septembercirculaire is toegevoegd aan de Algemene

Reserve. Voorgesteld wordt om dit budget vanaf 2020 toe te voegen aan Programma 2

Samenleving via een begrotingswijziging die voor u is bijgevoegd zodat het budget meteen

beschikbaar is.

lnvoering Wvggz 7.324 7.689 8.129 8.448
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Totaal

Eenmaliqe ICT kosten

Reserveri n g doorzet pi loUalternatieve aan pa k

Pilot 1e half jaar GGD Hoorplicht

Pilot 1e half iaar GGD Verkennend Onderzoek + Meldpunt

12.686

2.470
5.1 08

1.052
4.056
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Voor het 2020 wordt het bu als besteed:

De reeks in de meerjarenbegroting betreft dit bedrag met indexering

Monitoring/evaluatie:

Voor het Meldpunt, het Verkennend Onderzoek en de Hoorplicht geldt dat deze om de twee
maanden zullen worden geëvalueerd. Deze evaluatie zal terugkomen in het ambtelijk overleg
Zorg & Veilig en via het kernteam van Allen Voor Eénzal de evaluatie worden uitgevoerd

samen met Politie, OM, GGZ en de GGD daar hier de partijen aanwezig zijn. Na zes

maanden wordt besloten of de gemeente in deze vorm door zal gaan met de uitvoering van

de Wvggz en of dit samenwerkingsverband nog de meest passende constructie is.

Voorstel:
- Op Programma 2 (De Beemster Samenleving) van de begroting 2020-2023, voor 2020

€ 12.686 en voor 2021 llm 2023 € 1 1 .616 beschikbaar stellen voor de invoering van de
Wvggz met als dekking de algemene dekkingsmiddelen en de algemene reserve.

- Hiervoor de bij dit voorstel behorende begrotingswijziging vast te stellen.

burgemeester en wethouders van Beemster,

A.J van Beek A.G. Dehé
loco-secretarisburgemeester

Bijlagen:
- raadsbesluit
- begrotingswijziging
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 2019,

overwegende dat op 1 januari 2020 de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

in werking treedt.

BESLUIT:

Op Programma 2 (De Beemster Samenleving) van de begroting 2020-2023, voor 2020
€ 12.686 en voor 2021 tlm 2023 € 11.616 beschikbaar stellen voor de invoering van de
Wvggz met als dekking de algemene dekkingsmiddelen en de algemene reserve.

Hiervoor de bij dit voorstel behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 21 januari 2020,

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


