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Wet verplichte ggz (Wvggz)

Voorstel

1. De hoorfunctie in het kader van de crisismaatregel in de nieuwe Wet verplichte
ggz in te richten zoals beschreven in dit voorstel.

2. Een dienstverleningsovereenkomst (DVO) aan te gaan met Vcare Connect voor de
uitvoering van de hoo¡functie.

3. Volmacht te verlenen aan het afdelingshoofd Onderwijs, Cultuur, Spoft en Welzijn
om de DVO met Vcare Connect te ondertekenen (art. 171 gemeentewet) conform
bijgaand volmachtsbesluit van de burgemeester.

4. De procedure voor aanmelding, onderzoek en aanvraag zorgmachtiging in het
kader van de uiWoering van de nieuwe Wet verplichte ggz in te richten zoals
omschreven in dit voorstel.

5. Mandaat en machtiging te verlenen aan het afdelingshoofd Werk, Inkomen en
Zorg en de teamleider Wmo, ten behoeve van de voorbereiding en indiening
aanvraag zorgmachtiging, conform bijgaand concept besluit.

6. Voor de eerste helft van 2020 een bedrag beschikbaar te stellen van € 11.000,-
voor inhuur in verband met extra werkzaamheden voor de uitvoering van het
verkennend onderzoek.

7. Vooruitlopend op de Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy (UPP)-wetgeving
persoonsgegevens uit te vragen en te ven¡rerken voor de beantwoording van de
onderzoeksvragen die centraal staan in het verkennend onderzoek, met
inachtneming van proportionaliteit, subsidiariteit én transparantie aan de
betrokkene.

8. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde concept raadsinformatiebrief te
informeren over de implementatie van de Wet verplichte ggz.
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Inleiding

Met ingang van 1 janua ri 2O2O wordt de Wet verplichte ggz (Wvggz) ingevoerd. Naast de
Wet Forensische Zorg en de Wet Zorg en Dwang, is het één van de wetten die de huidige
wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) vervangt.

Met de Wvggz wordt het proces rondom de (inzet van) verplichte zorg voor de ggz-
doelgroep (zowel 18- als 18+) vormgegeven. De belangrijkste veranderingen met de
komst van cle wvggz op een rij:

. de wet legt meer nadruk op de positie en betrokkenheid van de burger;

. de wet biedt mogelijkheden om verplichte zorg ook buiten een ggz-instelling
(ambulant) op te leggen;

. er komt meer nadruk op vrijwillige alternatieven voor verplichte zorg;

. er komt meer nadruk op randvoorwaarden voor maatschappelijke deelname van
de betrokkene;

. iedereen (dus ook familie en naasten) kan een melding doen bij de gemeente als
zij verplichte zorg noodzakelijk achten;

. er komt meer nadruk op de positie en betrokkenheid van naasten door de
introductie va n een fa m il ievertrouwenspersoon.

De Wvggz maakt verplichte zorg dus gevarieerder. Het is uitdrukkelijk niet zo dat het met
de komst van de Wvggz eenvoudiger wordt om verplichte zorg op te leggen of dat de
kaders voor het opleggen van verplichte zorg verruimd worden'

Een aantal van de hierboven genoemde veranderingen heeft direct gevolgen voor de
taken van gemeenten.
f . inrichting van een hoorfunctie bij het opleggen van een crisismaatregel

(bu rgemeestersbevoegd heid) ;
2. inrichting van een meldfunctie voor burgers en inrichting van een onderzoeksfunctie/

verkennend onderzoek (collegebevoegdheid).

Beoogd effect/doel

De Wvggz biedt zorgverleners meer instrumenten voor zorg op maat. Het doel van de wet
is om signalen van familie en naasten serieus te nemen, zodat tijdig begonnen kan worden
met een passende behandeling. Hiermee kan verplichte zorg voorkomen worden. De wet
geeft mensen die verplicht worden behandeld en hun familie en essentiële naasten meer
inspraak, doordat zij meebeslissen hoe de zorg en ondersteuning eruit gaat zien. Met clit

voorstel wordt bereikt dat de gemeente haar taken die voortvloeien uit de Wvggz kan

uitvoeren per 1 januari 2020.

1.1 Bij het opteggen van een crisismaatregel dient de betrokkene indien mogeliik gehoord te
worden.
Wanneer burgers in acute psychische nood verkeren, worden zij beoordeeld doorde GGz-
crisisdienst. De psychiater adviseert de burgemeester over het opleggen van een
crisismaatregel (in de huidige wetgeving een In Bewaring Stelling (IBS)). De burgemeester
handelt daarbij op basis van de huidige Wet BOPZ. In de Wvggz die per 1 januari 2020
ingaat, staat opgenomen dat de burgemeester de zienswijze van de betrokkene op moet
halen, het zogenaamde'horen'. Het horen dient te geschieden voordat de burgemeester een

besluit neemt over de crisismaatregel. De inrichting van deze hoofunctie is vormvrij. Dit is

een nieuwe taak, op grond van de Wvggz.

De systeemtechnische ondersteuning van het proces rondom de crisismaatregel wordt
belegd bij Khonraad.
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1.2 De burgemeeste¡s in Midden-Limburg hebben aangegeven het horen niet zelf uit te
willen voeren.
De wet biedt de mogelijkheid om het horen te beleggen bij een andere persoon of partij.
Vcare is een externe, landelijke partij die de telefonie verzorgt voor de huisartsen- en
spoedposten in Nederland.Tij hebben gemeenten een aanbod gedaan om de hoofunctie uit
te voeren. Om Vcare de hoorfunctie namens de burgemeester uit te kunnen laten voeren
wordt de burgemeester, middels een separaat burgemeestersvoorstel, verzocht het horen te
machtigen aan Vcare.

1.3 Het uitvoeren van de hooffunctie door Vcare Connect leidt tot een efficiënt proces.
De burgemeesters hebben opdracht gegeven de hoodunctie zo eenvoudig en efficiënt
mogelijk in te richten. Het werkproces rondom de crisismaatregel komt er als volgt uit te
zien:

. de crisisdienst beoordeelt of een burger gehoord kan worden;

. indien een burger niet gehoord kan worden dan wordt in de Wvggz-applicatie van
Khonraad (nu: BOPZ-online) beargumenteerd waarom dat niet kan;

. wanneer de crisisdienst beoordeelt dat een burger gehoord kan worden dan wordt
hiervoor contact gelegd met Vcare. Vcare voert de hoorfunctie uit namens de
burgemeester. De uitkomst van het horen (verslag + audio-opname) wordt
opgenomen in Khonraad;

. de burgemeester neemt een besluit over het al dan niet opleggen van een
crisismaatregel op basis van de medische verklaring van de psychiater van de
crisisdienst en, indien mogelijk, het zienswijzeverslag van Vcare.

2.1 en 3.1 Om Vcare Connect de hoorfunctie namens de burgemeester uit te laten voeren
dient er een dienstverleningsovereenkomst (DV}) afgesloten te worden.
Iedere Midden-Limburgse gemeente sluit, in beginselvoorde duurvan 1jaar, een
dienstverleningsovereenkomst (DVO) af met Vcare Connect. In de DVO staat de opdracht
aan Vcare Connect beschreven inclusief de wedezijdse verwachtingen. Deze DVO bevat een
uniforme tekst voor alle Midden-Limburgse gemeenten. Voor het ondertekenen van deze
DVO dient volmacht verleend te worden aan het afdelingshoofd Onderwijs, Cultuur, Sport en
Welzijn.

4.1 AIle inwoners van een betreffende gemeente kunnen, op grond van de Wvggz, een
melding doen bij de gemeente wanneer zij vermoeden dat verplichte zorg noodzakelijk is.
Het aannemen van de melding gebeuft door de medewerkers van de Vraagwijzer.
De gemeente voert in eerste instantie een triage uit om te onderzoeken of de Wvggz
aannemelijk is. Wanneer uit de triage blijkt dat de Wvggz aannemelijk is dan heeft de
gemeente twee weken de tijd om onderzoek te doen, het zogenaamde verkennend
onderzoek. Voor het verkennend onderzoek zijn twee daartoe aangewezen Wmo-
regisseurs beschikbaar plus twee medewerkers als achterwacht. Zü beschikken allen over
de benodigde GGZ-expertise.
Het onderzoek dient aandacht te besteden aan tenminste de volgende drie vragen:
- is het aannemelijk dat er sprake is van ernstig nadeel voor betrokkene of een ander?;
- is het aannemelijk dat er sprake is van een (vermoeden van een) psychische

stoornis?;
- is het aannemelijk dat er sprake is van bereidheid tot vrijwillige zorg?

De systeemtechnische ondersteuning van het proces rondom de meld- en
onderzoeksfunctie wordt belegd bij Khonraad.

5.7 Vanwege de praktische uitvoerbaarheid wordt voorgesteld om het nemen van het besluit
tot en het indienen van een aanvraag voorbereiding verzoekschrift zorgmachtiging bij het
OM te mandateren en te machtigen.
Indien uit het onderzoek blijkt dat aannemelijk is dat er sprake is van ernstig nadeel, er
een (vermoeden van een) psychische stoornis is en de burger niet bereid is tot vrijwillige
zorg dan dient het college van B&W een aanvraag voorbereiding verzoekschrift
zorgmachtiging in bij het Openbaar Ministerie (OM). Vanwege de praktische
uitvoerbaarheid wordt voorgesteld om het nemen van het besluit tot en het indienen van
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een aanvraag voorbereiding verzoekschrift zorgmachtiging te mandateren aan het
afdelingshoofd Werk, Inkomen en Torg en de teamleider Wmo.

6.1 Het is nodig om extra menskracht in te zetten voor de uitvoering van de Wet
Verplichte GGZ.
In het kader van de Wvggz is het noodzakelijk dat de gemeente naar aanleiding van een
meldlng een verkennend onderzoek gaat uitvoeren. De verwachte benodigde inzet
l-.i^-.,aa- i¡ ¡¡1¡+ .¡raalz lìaza l==V Usn rrrnrr{an ¡ ¡ifaar¡narrl rlnnr aan \Â/mn-raaicqe¡ lr
I ttgt Yvvr rJ qvr rL uur PLr YY!!^. eçav r r rv r vYrvYYYt ,

want zij beschikken over de juiste vaardigheden om gesprekken te voeren met inwoners
die te maken hebben met complexe problematiek. Ook beschikken zij over de benodigde
kennis (privacywetgeving, sociale kaart en GGZ-expertise).

6.2 Voor de extra inzet van menskracht is extra budget nodig.
Binnen de huidige formatie is geen ruimte voor uitbreiding met 8 uur per week. De huidige
regisseurs kunnen door de verkennende onderzoeken andere werkzaamheden uit hun
takenpakket niet uitvoeren. Daarom wordt voorgesteld om voor de eerste helft 2020 een

bedrag van € 11.000,- beschikbaarte stellen voor inhuur, die de werkzaamheden die de

regisseurs niet meer kunnen uitvoeren gaat oppakken. Het betreft een nieuwe taak,
waarvan vooraf moeilijk in te schatten is hoeveeltijd er daadwerkelijk in gaat zitten.
Daarom wordt na een half jaar bezien of het voor deze taak beschikbare bedrag voldoende
is, zodat indien nodig, kan worden bijgestuurd.

7.1 De Wvggz biedt geen expliciete wettelijke grondslag voor het uitvragen van
persoonsgegevens in het kader van het verkennend onderzoek.
Bij de uitvoering van de Wvggz worden (bijzondere, waaronder medische)
persoonsgegevens verwerkt van mensen die een al dan niet acuut psychisch veiligheids-
gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving. De juridische basis voor de verwerking van
deze gegevens is vanuit de Wvggz expliciet belegd voor de crisismaatregelen maar slechts
gedeeltelijk voor de meld- en onrlerzoeksfunctie. Om de vragen in het verkennend
onderzoek te kunnen beantwoorden, clienen gegevens uitgevraagd te worden bij één of
meerdere partijen en vervolgens verwerkt te worden. Hiervoor is slechts een impliciete
grondslag te vlnden ln de wet. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft hier reeds op
gewezen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dit onderkend en via de UPP-

wetgeving (Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy) wordt te zijner tijd voorzien in een

wettelijke grondslag gegevensuitwisseling rondom meldingen en triage. Daarnaast is de
VNG bezig een juridisch onderbouwing te geven.

7.2 Om een goed antwoord te kunnen geven op de drie centrale vragen in het verkennend
onderzoek is het noodzakelijk om aanvullende informatie op te vragen blJ andere partijen.
Vooruitlopend op de uitkomsten vanle UPP-wetgevinE en de juridisehe onderbouwing van
de VNG willen we als gemeente Weert de mogelijkheid hebben om een gedegen

verkennend onderzoek uit te voeren. Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen
zoals genoemd onder argument 3.1 is het noodzakelijk om persoonsgegevens uit te
vragen bij andere partijen en deze te verwerken. Dit willen we doen indien de noodzaak
ervan in de triage is bepaald, het doel van de verwerking in verhouding is tot de inbreuk
op de privacy (proportionaliteit) en er geen andere manieren zijn om het doel te bereiken
die minder nadelig zijn voor de betrokkene (subsidiariteit). Dit zullen situaties zijn waarbij
het maatschappelijk belang groter geacht wordt dan schending van de privacy van de

betrokkene, om aan het oorspronkelijk doel van de Wvggz-wet te kunnen voldoen
namelijk: de "noodzakelijke zorg leveren, ook als iemand dat (mogelijk) zelf niet wil",
maar waarbij dan wel naar de intentie van de AVG wordt gewerkt. Hierbij is het van
belang dat de risico-beperkende maatregelen worden vastgelegd en nageleefd én dat we

l- Jl! 
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8.1. De gemeenteraad dient geïnformeerd te worden over de nieuwe taken en
verantwoordelijkheden die gemeenten krijgen in het kader van de Wet verplichte ggz.
Op 3 september 2019 is de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief
geinformeerd over de Wet verplichte ggz en de nieuwe taken en bevoegdheden die
gemeenten krijgen in de uitvoering van deze wet. In deze raadsinformatiebrief is
toegezegd dat de raad opnieuw geïnformeerd wordt als er meer duidelijkheid is over de
inrichting van de verschillende onderdelen van de Wet verplichte ggz.

Kanttekeningen en risico's

1. Het benodigde bedrag voor inhuur is gebaseerd op een schatting.
Er wordt uitgegaan van een tijdsbeslag van 8 uur per week van het team Wmo, zodat
vanuit dit team het verkennend onderzoek opgepakt kan worden op het moment dat er
een melding binnenkomt. Deze uren zijn gebaseerd op een globale inschatting. Op basis
daarvan is het benodigde bedrag voor inhuur berekend. Pas bij de invoering van de wet
zal duidelijk worden of dit voldoende is, afhankelijk van het aantal meldingen die er
gedaan worden en de tijdsinvestering per melding. Dit wordt periodiek geëvalueerd met
de betrokkene medewerkers. Het college wordt hierover tijdig geïnformeerd.

2. De Wet verplichte ggz biedt geen expliciete wettelijke grondslag voor het uitvragen van
persoonsgegevens.
Indien de Gemeente Weert besluit om ín het verkennend onderzoek te gaan werken
conform bovenstaand en vooruitlopend op de UPP-wetgeving, loopt de gemeente risico
om door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de vingers getikt te worden,
gesommeerd te worden om aanvullende maatregelen te nemen en/of met deze
uitvragingen te stoppen, en mogelijk financieel beboet worden. Aangezien het hier een
landelijk probleem betreft en de legalisering zijn grondslag zal moeten vinden in de
wetgeving, achten wij de kans niet erg groot dat de AP tot het opleggen van een boete zal
overgaan, maar veel eerder tot het geven van aanwijzingen zal besluiten.

Conform de AVG heeft de VNG een Data Protection Impact Assessement (DPIA) uitgevoerd
voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet. Het doel ervan is om de risico's in kaart
te brengen en waar mogelijk maatregelen te kunnen nemen. Daarbij heeft de VNG
geconcludeerd dat de Wvggz een omvangrijke wet is, waar in de uitvoering nog veel
ervaring moeten worden opgedaan. Als dit tot nieuwe inzichten leidt, zal de huidige DPIA
daar op aangepast worden. Voor Gemeente Weert zullen de conclusies van deze DPIA
bekeken worden, en waar mogelijk worden maatregelen getroffen bijvoorbeeld in
werkafspraken, werkprocessen en systeeminrichting.

3.De af te sluiten dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Khonraad en de
verwerkersovereenkomsten met Khonraad en Vcare Connect zijn nog niet beschikbaar.
Door Khonraad is schriftelijk aangegeven dat de grondslag voor de dienstverlening
gecontinueerd wordt en dat het daarom niet nodig is om een nieuwe overeenkomst aan te
gaan. In 2020 zal bezien worden of een nieuwe DVO toch gewenst is.

Zowel met Vcare Connect als met Khonraad moeten verwerkersovereenkomsten worden
gesloten voor de door hen namens burgemeester en college te verwerken
persoonsgegevens. Zodra deze beschikbaar en door de privacy officer geaccordeerd zijn,
zullen deze in mandaat ondertekend worden door het afdelingshoofd OCSW.
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Financiële, personele en juridische gevolgen

Vt¡or {e gelneerrtelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte ggz

wordt vanaf 2020 structureel € 20.000.000,- toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor de
gemeente Weert gaat het om een bedrag van:

Voor de uiWoering van de Wet verplichte ggz worden kosten gemaakt voor het inrichten
van de hoofunctie door Vcare Connect, de systeemtechnische ondersteuning van de
processen door Khonraad en de extra middelen voor inhuur in verband met de uitvoering
van de meld- en onderzoeksfunctie. In bijlage 3 zijn deze kosten nader uitgewerkt. De
totale kosten in het kader van de Wvggz voor het jaar 2O2O komen hiermee vooralsnog uit
op € 34.609,-. Hier komen nog kosten bij voor de inhuur van extra personeel voor de
tweede helft van 202Q. Deze kosten kunnen worden betaald uit het hierboven genoemde
beschikbare budget 7I4OOO4/6343946 (Wet verplichte ggz).

De structurele kosten voor het uitvoeren van de hoofunctie door Vcare Connect en de
systeemtechnische ondersteuning door Khonraad bedragen € 15.375,- per jaar.

Uitvoering/evaluatie

De Wvggz verplicht regio's om minimaal op de schaalgrootte van veiligheidsregio een
regio-overleg in te richten. In dit overleg dienen alle primaire partners veftegenwoordigd
te zijn, te weten: college van burgemeester en wethouders, GGz-aanbieders en het
Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast worden als overlegpartners genoemd: politie en
overige zorgpartners.
Bij het in routing gaan van dit collegevoorstel is het nog niet volledig duidelijk hoe het
regio-overleg er voor Noord- en Midden-Limburg exact uit komt te zien. Dit wordt
momenteel uitgewerkt door de daarvoor aangcstclde projectleider Reglo-overleg Wvggz.
De verwachting is dat dit in de loop van december 2019 duidelijk wordt.

Communicatie/ participatie

De gemeenteraad wordt door middel van bijgevoegde concept raadsinformatiebrief
geïnformeerd over de implementatie van de Wvggz.

De Participatieraad wordt op 13 januari 2O2O geïnformeerd over de inrichting van de Wet
ver:Pliçhle ggz.

Overleg gevoerd met

Intern:

Frank van Beeck ( teamleider Zorg & Participatie)
Marie-Lou Rosbergen ( juridisch adviseur)
Saskia Doek ( regionaal beleidsadviseur MO/BW)
Patricia Vos ( financieel adviseur)
Gonnie Poel ( senior beleidsadviseur jeugd)
Nancy Peeters (afdelingshoofd Werk, Inkomen en Zorg)
Petra van Haren (teamleider Wmo en Vraagwijzer)
Eveline Adriaens (privacy officer)

Jaar zfJ20/ 2f¡2L 2022 2fJ23

Bedrag € 52.292 ,- € 52.689,- €.52.474,- € 52.i50,-
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Extern:

Ambtelijke werkgroep personen met venrvard gedrag Midden-Limburg
Jurid ische werkgroep M idden-Lim burg

Bijlagen:

Bijlage 1:
Bijlage 2:
OM
Bijlage 3:
Bijlage 4:

Concept volmacht voor het ondertekenen van de DVO met Vcare Connect.
Concept mandaat en machtiging aanvragen voorbereiding zorgmachtiging

Raadsinformatiebrief
Overzicht kosten Wvggz 2020 gemeente Weert
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