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F:\Hans\WVGGZ Zorg en Dwang\CV stavaza Wvggz en Wzc

Inleiding
Op 1 januari 2020 wordt de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet
BOPZ) vervangen door de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). De
Wvggz heeft een aantal gevolgen voor de gemeente.

De lokale uitvoering van de Wvggz wordt enerzijds bei'nvloed door afspraken die op regionaal
danwel provinciaal niveau nog moeten worden genomen. Anderzijds zullen er lokaal nog een
aantal zaken moeten worden uitgewerkt waarbij het met name gaat over de rol van de
Cooperatie en in hoeverre we de GGDrU inzetten voor een aantal taken.
In bijgevoegde korte notitie worden de twee wetten nader toegelicht.
Centrale vraag
Wilt u kennis nemen van bijgevoegde korte notitie en de procedure verder laten uitwerken op
basis van uitwerkingen die nog plaatsvinden binnen de regio/provincie?
Beoogd resultaat (wat)
De Wvggz is voor mensen met een psychische stoornis en de Wzd voor mensen met een
verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening. Beide wetten hebben tot doel:
dwang in de zorg door middel van verplichte opname terug te dringen;
de kwaliteit van (gedwongen) zorg te verhogen door ook de mogelijkheid te bieden van
verplichte ambulante zorg en
de rechtspositie van clienten te versterken door de mogelijkheid van 'horen' van de
client op te nemen.
Door middel van het opstellen van procedures en maken van afspraken in zowel de lokale als
regionale/provinciale keten kan dit worden bereikt.
Kader

Wvggz;
Wzd;
Beleidskader Sociaal Domein 2019 - 2022;
Collegebesluit sluitende aanpak personen met verward gedrag, 19/10/18 (215112).
Argumenten
De Wvggz vraagt om aanpassingen
Met het inwerkingtreden van de Wvggz krijgt de gemeente er een aantal bevoegdheden bij
waar het gaat om het regelen van verplichte zorg voor mensen met een psychische stoornis.
De inbewaringstelling (IBS) zoals die thans in de Wet BOPZ door de burgemeester kan worden
afgegeven verandert in het afgeven van een crisismaatregel. Bij deze maatregel is het nog
steeds mogelijk om een verplichte opname op te leggen, doch kan ook worden overgegaan tot
het opieggen van een verplicht ambulant traject. Tevens is nieuw dat de betrokken client kan
worden gehoord.
Daarnaast kunnen inwoners een melding doen over een persoon waarover zij zich zorgen
maken. Op dat moment dient het college deze melding te onderzoeken en kan worden
overgegaan tot het Indienen van een verzoek tot zorgmachtiging bij het Openbaar Ministerie.

Hoe gaan we dit doen?
In bijgaande korte notitie wordt ingegaan op de gevolgen van de Wvggz en hoe we dat in
Woudenberg zouden kunnen gaan oppakken. Alhoewel op 1 januari 2020 de nieuwe wet en
daarmee werkwijze ingaat is nog niet alles uitgekristalliseerd. Dit geldt voor zowel het
regionale als het lokale deel. De notitie is daarom dan ook niet meer dan een stand van zaken
waarbij verdere invulling de komende maanden moet plaatsvinden.
Uitwerking van de procedure crisismaatregel
De procedure voor de crisismaatregel lijkt op die van de IBS. De burgemeester is degene die
het uiteindelijke besluit neemt op basis van het advies van een psychiater. Een verandering is
wel dat niet alleen verplichte opneming kan worden opgelegd maar dat ook verplichte
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ambulante zorg als maatregel kan worden opgelegd. Ook kan tot 'horen' van de betrokken
client worden overgegaan.
Regionaal worden de procedure en de afspraken op dit moment nog verder uitgewerkt. Over
het eventueel 'horen' van een client wordt ook nog in de regio nagedacht. Er zijn een aantal
alternatieven te bedenken, namelijk de GGDrU doet het, we schakelen de Cooperatie daarvoor
in of leggen dat neer bij een ambtenaar. Voor 1 januari a.s. zal hierover nog een voorstel
worden gedaan.
Zorgmelding en verkennend onderzoek
De huidige procedure van zorgmeldingen over mensen met verward gedrag, zoals nu ligt bij
het meldpunt 'Bezorgd', kan als meldpunt dienen zoals genoemd in Wvggz. Het is echter wel
van belang om eerst het, per 1 maart gestarte, meld- en adviespunt en de rol van de
Cooperatie hierin te evalueren. We verwachten dat in het vierde kwartaal '19 hierover
duidelijkheid zal ontstaan.
Het doen van een verkennend onderzoek, alvorens tot een zorgmachtiging te komen, is nieuw.
Regionaal heeft de GGDrU aangeboden dit te gaan doen. Doch het voorstel dat zij hebben
voorgelegd is zo uitgebreid, en daarmee duur, dat hen is gevraagd met een aangepast voorstel
te komen. Het zou eventueel ook mogelijk kunnen zijn om de Cooperatie te vragen het
verkennend onderzoek voor inwoners van Woudenberg te gaan uitvoeren. Hierover dient nog
met hen te worden overlegd. Overigens heeft de gemeente Utrecht geprobeerd deze taak bij
hun sociale teams neer te leggen, maar dat is daar niet gelukt.
Op basis van het verkennend onderzoek is het aan het college om te besluiten een
zorgmachtiging bij de officier van justitie aan te vragen. Verstandig is om dit te mandateren
om zo een eventuele procedure tot zorg snel in te kunnen zetten. De Cooperatie lijkt hiervoor
de aangewezene, maar dit is wel afhankelijk van hoe regionaal hier verder mee om gegaan
wordt.
In de komende maanden moet duidelijk worden hoe het meldpunt wordt ingericht, wie het
eventuele verkennende onderzoek na een zorgmelding over Woudenbergse inwoners gaat
uitvoeren en wie de procedure tot een eventuele zorgmachtiging begeleidt en uitvoert.
Regionale netwerksamenwerking
De gemeente is een belanghebbende in de zorgketen waarin de Wvggz wordt uitgevoerd. Een
voorstel en daarbij behorende samenwerkingsstructuur en -procedure wordt thans regionaal
uitgewerkt. Afhankelijk daarvan kan beoordeeld worden hoe deelname aan die structuur vanuit
Woudenberg dient te worden ingevuld.
Duurzaamheid en Inclusie
De Wvggz en de Wzd zijn er opgericht om inwoners met een psychisch probleem zolang
mogelijk binnen de eigen omgeving mee te laten doen. Daarom bestaat er nu ook de
mogelijkheid om verplichte ambulante zorg op te leggen.
Maatschappelijke participatie
De regionale voorbereiding vindt plaats met diverse partners binnen de zorg en veiligheid.
Met de Cooperatie wordt het overleg opgestart hoe, naar aanleiding van de regionale
ontwikkelingen, zij een rol kunnen hebben binnen de uitvoering.
op regionaal
Beoogd resultaat (hoe)
Zowel de lokale als regionale afspraken en uitvoeringsopzet moeten er voor zorgen dat
wanneer inwoners met een psychische stoornis extra verplichte zorg nodig hebben daar op de
juiste wijze naar toe worden geleid.
Financiele consequenties
Voor de uitvoering van de Wvggz heeft de gemeente voor 2020 uit het Gemeentefonds een
extra bedrag ontvangen van € 14.000. Van dit bedrag zou de lokale en regionaal te beleggen
uitvoering bekostigd dienen te worden. De vraag is of dat, gezien het huidige voorstel van de
GGDrU, voldoende is. Daarom is de GGDrU sowieso al gevraagd met een nieuw voorstel te
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komen dat aanzienlijk minder kost dan de € 3,3 miljoen die ze nu neergelegd hebben voor de
26 gemeenten in de provincie Utrecht.
Bij de verdere uitwerking zal het streven zijn om binnen de door het Rijk verstrekte middelen
een adequate uitvoering van de Wvggz op te zetten.
Aanpak/uitvoering
De ontwikkelingen op regionaal niveaus worden zowel vanuit veiligheid als zorg gevoigd. Zodra
concretere voorstellen voorliggen zal dat aan het college worden voorgelegd.
Met de Cooperatie wordt het overleg opgestart over welke rol zij eventueel kunnen oppakken
bij de zorgmeldingen, het doen van verkennend onderzoek en de begeleiding bij het vragen en
uitvoeren van een eventuele zorgmachtiging.
Conclusie
De uitwerking van de werkzaamheden rond de Wvggz vraagt nog om verdere uitwerking en is
afhankelijk van concretere voorstellen vanuit de regio/provincie.
Communicatie
• Nog niet van toepassing
Bijiage(n)
Notitie 'gevolgen van de invoering van de Wvggz en Wzsd in Woudenberg'.

Geprintop: 20-08-2019 11:11:06 uur

4/4

