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Geachte raadsleden,

Met ingang van 1 januari 2O2O wordt de Wet verplichte ggz (Wvggz) ingevoerd. Naast de Wet
Forensische Zorg en de Wet Zorg & Dwang, is de Wvggz 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 de 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 van een
fa m il ievertrouwens persoo n.

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 c.q. 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:
1) inrichting van een hoorfunctie bij het opleggen van een crisismaatregel

(bu rgemeesters bevoegd heid) ;

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 140495 of (0495) 57 50 00 - E-mail:gemeente@weert.nl
Website : www.weert.nl - Twitter : www.twitter.com/gemeenteweert



2) inrichting van een meldfunctie voor burgers en inrichting van een onderzoeksfunctie/
verkennend onderzoek (collegebevoegdheid).

Uw raad wordt in de volgende paragrafen nader geïnformeerd over de wijze waarop deze
onderdelen binnen de gemeente Weert worden ingevuld.

Grisismaatregel (in huidige wetgeving: In Bewaring Stelling (IBS))
Wanneer burgers in acute psychische nood verkeren, worden zij beoordeeld door de GGz-
crisisdienst. De psychiater adviseert de burgemeester over het opleggen van een crisismaatregel. De

burgemeester handelt daarbij op basis van de huidige Wet BOPZ. In de Wvggz die per l januari
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.

Omdat de Midden-Limburgse burgemeesters hebben aangegeven het horen niet zelf uit te willen
voeren en omdat zij aangeven dat zij, tot op heden, vrijwel altijd het advies van de psychiater
volgen, hebben zij opdracht gegeven de'hoofunctie'zo eenvoudig mogelijk in te richten.

Dit heeft geleid tot de volgende inrichting:
-ì de crisisdienst beoordeelt of een burger gehoord kan worden;
-+ indien een burger niet gehoord kan worden dan wordt in de Wvggz-applicatie (Khonraad)

beargumenteerd waarom dat niet kan;
-+ wanneer de crisisdienst beoordeelt dat een burger gehoord kan worden dan wordt hieruoor

contact gelegd met Vcare. Vcare is een externe partij die ook alle telefonie verzorgt voor de
huisartsen- en spoedposten in Nederland. Vcare voert de hoofunctie uit namens de
burgemeester. De uitkomst van het horen (verslag + audio-opname) wordt opgenomen in
Khonraad;

-r 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.

Voor hun bijdrage in de uiWoering van de hoorfunctie wordt zowel met Vcare als met Khonraad een
dienstverlen ingsovereenkomst en verwerkersovereen ko mst gesloten.

Inrichting meld- en onderzoeksfunctie
Alle burgers van een betreffende gemeenten kunnen, op grond van de Wvggz, een melding doen
bij de gemeente wanneer zij vermoeden dat verplichte zorg noodzakelijk is.

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 2 weken de
tijd om onderzoek te doen, het zogenaamde verkennend onderzoek. 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?

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 van de betreffende gemeente een aanvraag voorbereiding
verzoekschrift zorgmachtiging in bij het Openbaar Ministerie (OM). Het OM heeft vervolgens 4
weken de tijd om een besluit te nemen op dit verzoekschrift. De gemeente koppelt het besluit van
het OM vervolgens terug aan de melder. Dit doet de gemeente alleen als het gaat om
vertegenwoordigers van betrokkenen of essentiële naasten in het kadervan artikel 5:2 van de



Wvggz. Deze veftegenwoordigers / essentiële naasten kunnen, ook wanneer de gemeente op
grond van het verkennend onderzoek concludeert dat dat niet noodzakelijk is, toch eisen dat de
gemeente een verzoekschrift zorgmachtiging indient bij het OM.

De systeemtechnische ondersteuning van het proces rondom de meld- en onderzoeksfunctie wordt
belegd bij Khonraad. Voor hun bijdrage in de uitvoering van de meld- en onderzoeksfunctie wordt
met Khonraad een dienstverleningsovereenkomst en ven¡¡erkersovereenkomst gesloten.

Het aannemen van de melding gebeurt door een medewerker Vraagwijzer. Het uitvoeren van het
verkennend onderzoek gebeurt door Wmo-regisseurs met GGZ-expeftise.

Het besluit om een aanvraag voorbereiding verzoekschrift zorgmachtiging te doen bij het OM is in
de Wvggz voorbehouden aan het college van B&W. Vanwege de praktische uitvoerbaarheid is
besloten om het nemen van dit besluit te mandateren aan het afdelingshoofd Werk, Inkomen en
Zorg en/of de teamleider Wmo op grond van aftikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht .

Regio-overleg
De Wvggz verplicht regio's om minimaal op de schaalgrootte van de veiligheidsregio een regio-
overleg in te richten. In dit overleg dienen alle primaire partners vertegenwoordigd te zijn, te
weten: college van B&W, GGz-aanbieders en het Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast worden als
overlegpartners genoemd: politie en overige zorgpartners. Op het moment van verspreiding van
deze raadsinformatiebrief wordt de laatste hand gelegd aan de vormgeving van het regio-overleg
voor de regio Noord- en Midden-Limburg.

Het regio-overleg zal, zeker in het begin, de plek zijn waar nog openstaande punten en/of
knelpunten in de keten worden besproken om zodoende tot een invulling / oplossing te komen.
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