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1 Onderwerp: 1 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 

Kennisnemen van: 
De gevolgen van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg voor de gemeente. 

Beste raadsleden, 

In de huidige wet Bijzondere opsluiting psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) kan een cliënt 
gedwongen worden om psychiatrische zorg te ondergaan. Is dat dringend noodzakelijk dan 
wordt dat geregeld via een Inbewaringstelling (IBS) waar de burgemeester toestemming 
voor geeft. Verplichte psychiatrische zorg wordt door de rechter opgelegd door middel van 
een Rechterlijke Machtiging (RM). 
Per 1 januari 2020 wordt de Bopz vervangen door de Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet Zorg en Dwang (Wzd). Met deze brief informeer ik u 
over de wijzigingen met betrekking tot de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de 
gevolgen voor de gemeente. De Wet zorg en dwang betreft de ouderen- en de 
gehandicaptenzorg, er is samenhang tussen de wetten maar de gevolgen ervan raken vooral 
de zorgorganisaties. 

Wijzigingen 
De burgemeester legt onder de nieuwe Wvggz een crisismaatregel (CM) op. Dit houdt in dat 
een cliënt per direct gedwongen kan worden om psychiatrische zorg te ondergaan. Nieuw in 
de wet is dat de burgemeester iemand aan wie hij een maatregel oplegt in staat moet stellen 
om zo mogelijk te worden gehoord. 

Soms mag een behandelaar onder dwang behandelen. Bijvoorbeeld als er door 
psychiatrische ziekte sprake is van gevaar voor de cliënt zelf of voor de omgeving. Dit heet 
verplichte zorg. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz 
instelling opgelegd kan worden, dus ook in de thuissituatie, de wet sluit niets uit. De rechter 
legt onder de Wvggz een zorgmachtiging op (ZM) waarin de cliënt 's vrijheid kan worden 
beperkt en hij/zij verplicht psychiatrische zorg ondergaat. 
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Familieleden en andere directbetrokkenen worden straks meer betrokken bij de beslissing 
over verplichte zorg. Ook krijgen zij de mogelijkheid om melding te maken wanneer zij 
verplichte zorg noodzakelijk achten. 

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het in behandeling 
nemen van meldingen over personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg 
moet worden onderzocht. De gemeente moet onderzoek doen naar die noodzaak en dit 
terugkoppelen naar degene die een melding heeft gedaan. Zo nodig moet de gemeenten 
een aanvraag indienen voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een 
zorgmachtiging bij de officier van justitie. 
Iedereen kan dus bij het college melding kan doen over een persoon die in de gemeente 
woont of verblijft waardoor de noodzaak tot verplichte zorg moet worden onderzocht. De 
gemeente is verplicht om na melding binnen 14 dagen een verkennend onderzoek uit te 
voeren. Eventueel kan dat leiden tot een aanvraag van een zorgmachtiging bij de officier 
van justitie. 
Hierbij geldt een speciale positie voor familie en naasten: de gemeente moet altijd een 
aanvraag indienen bij officier van justitie wanneer de familie dat noodzakelijk acht. Wanneer 
een zorgmachtiging wordt afgegeven wordt een zorgplan opgesteld. 

Wetsartikel 5.1 
Artikel 5:1 van de Wvggz luidt als volgt: 
Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor het in behandeling nemen 
van meldingen betreffende personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg 
zou moeten worden onderzocht, het verrichten van onderzoek naar die noodzaak, het 
informeren van degene die een melding heeft gedaan en het zo nodig indienen van een 
aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de 
officier van justitie. 

Gevolgen voor gemeente 
De wet kent drie belangrijke onderdelen waar de gemeente een rol in heeft: 
1) de crisismaatregel (voorheen IBS); 
2) de zorgmachtiging (voorheen RM); 
3) het periodiek overleg. 
De Wvggz verplicht het Openbaar Ministerie, GGZ en gemeenten om samen met politie en 
overige ketenpartners eens per drie maanden een regionaal Wvggz-overleg te voeren over 
het aanbod van verplichte zorg in de regio, de knelpunten bij de voorbereiding daarop en de 
tenuitvoerlegging en de uitvoering ervan. 
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De wet heeft beleidsmatig en organisatorisch gevolgen voor gemeenten. Het gaat daarbij 
onder andere om: 

a. een aanpassing van de rol van de burgemeester; 
b. het opvangen en doorgeleiden van meldingen; 
c. gewijzigde informatiedeling met ketenpartners. 

Implementatie Friesland breed 
Friesland-breed is veel geïnvesteerd in de implementatie van de nieuwe wet door de 
kwartiermaker en de werkgroepen. In het 'pilotjaar' 2020 wordt het proces gemonitord om 
zo nodig in de toekomst bij te kunnen stellen. Door op regionale en uniforme wijze de 
uitvoering in te richten en samen te werken hopen we zo goed mogelijk de verplichtingen te 
kunnen uitvoeren. 

De taken "verkennend onderzoek" en het "horen" worden voor alle Friese gemeenten 
uitgevoerd door de Veiligheidsregio Fryslàn (GGD). Daartoe is een 
dienstverleningsovereenkomst opgesteld die in december door alle burgemeesters wordt 
ondertekend. 

De taken die binnen de gemeente geregeld moeten worden, beleggen we bij een regisseur 
Crisismaatregel en regisseur Zorgmachtiging (vanuit de procesregisseurs van ons 
gebiedsteam). 

Kanttekeningen 
De wet wordt samen ingevoerd met de nieuwe Wet zorg en dwang (voor psychogeriatrische 
en verstandelijk gehandicapte cliënten). In 2020 zal de praktijk (en jurisprudentie) moeten 
uitwijzen of de wet op deze manier werkbaar is en hoeveel extra werk dit voor de gemeente 
gaat opleveren. 

Ten aanzien van de gegevensuitwisseling moet er nog een en ander uitgewerkt worden. In 
de dienstverleningsovereenkomst zal een artikel worden opgenomen over de vereiste 'data 
protection impact assessment' (DPIA) en gegevensverwerking. Er zal ook nog een privacy 
convenant worden afgesloten tussen de VRF en gemeenten. 

Ook moet de praktijk uitwijzen hoeveel meldingen er binnen gaan komen en om hoeveel 
gevallen CM en ZM het zal gaan. Familieleden en directbetrokkenen krijgen meer inspraak 
bij de beslissing of verplichte zorg nodig is. Ze kunnen gebruik maken van hun recht om een 
aanvraag voor de voorbereiding van een zorgmachtiging door te laten zetten naar het 
Openbaar Ministerie (OM). Bovendien kunnen zij in beroep gaan tegen het niet tijdig 
indienen van een aanvraag bij de officier van justitie. 
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Uit een kostprijsscan lijkt het erop dat de apparaatskosten die wettelijk vereist worden 
hoger uitvallen dan de rijksbijdrage. Meerkosten komen dan ten laste van de gemeentelijke 
begroting. Net als de Vereniging Nederlandse Gemeenten landelijk en de VRF regionaal, 
monitoren wij dit nauwkeurig. Vooralsnog, op basis van geschatte kosten per zorg- en 
crisismaatregel, de bijdrage aan de VRF en de hogere bijdrage voor het computersysteem 
kan e.e.a. binnen de gereserveerde middelen voor de Wvggz worden opgevangen. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, ~s::;t:;;;; _:- , de burgem 

<S:-w-s>-.....fo roe W.R. Sluiter 
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