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lnleiding
Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening.

Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Op L januari 2O2O gaat de nieuwe Wet verplichte
Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) ín. Deze wet vervangt de oude wet Bijzondere Opnemingen

Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). De Wvggz heeft tot gevolg dat verschillende taken worden belegd bij

de gemeente. ln deze brief krijgt u uitleg over de Wvggz.

Wat houdt de Wvggz in?
ln de nieuwe wet is beter geregeld dat de betrokkene en zijn familie inspraak hebben in de behandeling, en

ook in de zorg en ondersteuning daarna. Onder de oude wet was verplichte zorg altijd een gedwongen

opname. De Wvggz maakt het mogelijk dat de verplichte behandeling ook thuis of poliklinisch kan

plaatsvinden. Verplichte GGZ is een uiterste redmiddel. ln de gemeente werken partijen (welzijnsorganisaties,

de woningcorporatie en zorgorganisaties etc.) met elkaar samen om mensen met een psychische

kwetsbaarheid passende zorg en ondersteuning te bieden. Zij kunnen bijvoorbeeld begeleiding krijgen bij het
wonen, hulp bij de financiën of het aanpakken van een verslaving. Toch gaat het soms mis. ln de volgende
alinea's worden de gemeentelijke taken in het kader van de Wvggz toegelicht.

Meldpunt voor burgers
ln de Wvggz is geregeld dat burgers het kunnen melden als ze zich zorgen maken dat iemand zichzelf of
anderen ernstig nadeel kan toebrengen. Familie of buren merken vaak als eersten dat het met iemand niet
goed gaat. De gemeente heeft de taak te onderzoeken welke hulp nodig is, We hebben besloten om het
meldpunt voor burgers onder te brengen bij het regionale meldpunt Crisiszorg.

Verkennend onderzoek
Na een melding moet onderzocht worden of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een zogenaamd

verkennend onderzoek. Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene
zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen en of een psychiatrische stoornis daarbij een rolspeelt. Als

hulp nodig is, probeert de medewerker vrijwillige hulp in te zetten. Alleen als het niet anders kan wordt
verplichte zorg aangevraagd. Dan vraagt de gemeente de officier van justitie een zorgmachtiging (ZM) aan te
vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Verplichte zorg wil niet zeggen dat
betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet. Het uitvoeren van het
verkennend onderzoek is belegd bij het OGGZ-team.

Wat gebeurt er als acuut gevqqr dreigt?
Als iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel dreigt toe te brengen als gevolg van psychische problemen, kan
de burgemeester een crisismaatregel nemen. Na een melding van een acute crisis kan onmiddellijk verplichte
psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. De



burgemeester moet binnen 18 uur na het inzetten van de verplichte zorg een crisismaatregel nemen.
Verplichte zorg kan in een instelling of thuis plaatsvinden. De betrokkene heeft het recht om zijn wensen te
laten horen. Het horen is bedoeld om de betrokkene in de gelegenheid te stellen zijn visie te geven op de

verplichte zorg. Het horen wordt uitgevoerd door het meldpunt Crisiszorg.

Regio-overleg
ln de Wvggz een regio-overleg wettelijk verplicht. Dit overleg is er in onze regio (arrondissement OM) al omdat
we pilotgemeente zijn in 20L9. De wet stelt dat periodiek overleg gevoerd moet worden over het aanbod en

knelpunten in de verplichte zorg in de regio, de uitvoering daarvan en het toezicht op de op de verplichte zorg.

Consequenties en vervolgstappen
F i n o n ci ë I e co n se q u e nti e s
Met de samenwerkende gemeenten zijn de hiervoor genoemde partijen betrokken en zijn de wettelijke
verplichtingen en procedures verder ingericht. Voor de uitvoering van de Wvggz is €91.567 beschikbaar
gesteld aan Rijksmiddelen. Dit bedrag is opgenomen in de Programmabegroting. Dit bedrag wordt ingezet om
de wettelijke taken per L januari vorm te geven zoals hierboven omschreven is.

Regionol e so menwe rki ng
ln regionaalverband (schaal West-Brabant) is gewerkt aan de implementatie van de Wvggz. Hierbij zijn
gemeentelijke medewerkers (zowel sociaal domein als openbare orde en veiligheid) betrokken van de 1

gemeenten w.o. de centrumgemeenten. ln 2020 blijft deze samenwerking gehandhaafd om de effecten van de

Wvggz voor met name gemeenten te monitoren. Zowel inhoudelijk als financieel.

M o n itori n g e n p rocesev a I u ati e
Om de werking en de effecten van de Wvggz goed te kunnen volgen monitoren we in regionaalverband de

effecten hiervan en sturen bij waar nodig.

Communicatie
Communicatie naar burgers en professionals is belangrijk. Goede communicatie en
verwachtingenmanagement zijn nodig. Het is niet wenselijk dat er veel meldingen binnen gaan komen bij het
meldpunt die niet terecht zijn, omdat burgers verwachten dat verplichte zorg nu makkelijker opgelegd wordt
Het tegendeel is waar, de Wvggz is erop gericht om verplichte zorg zoveel mogelijk te voorkomen.

We moeten dit onderdeel nog nader uitwerken. Ook het meldpunt crisiszorg moet een plan van aanpak maken
voor de communicatie naar burgers en professionals. Hiertoe wordt een (tijdelijke) werkgroep communicatie
voor geformeerd. Vanuit de gemeente is het van belang dat daar een communicatiemedewerker aan

deelneemt. Dan kan de communicatie vanuit beide perspectieven op elkaar worden afgestemd.

Afsluiting en ondertekening
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