B.4

1. Samenvatting voorstel
Burgemeesters in de regio Hollands Midden spreken af dat zij bij afgifte van een inbewaringstelling
van een persoon, die woonachtig is in een andere gemeente binnen de regio Hollands Midden, de
burgemeester van de woonplaats informeren over het afgeven van die inbewaringstelling.
Er wordt voorgesteld om hiermee in te stemmen.

2. Algemeen
Onderwerp:

Bestuurlijke melding
Inbewaringstelling (IBS) naar
gemeente van herkomst

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Opgesteld door:

RDOG
J. de Gouw

Algemeen Bestuur

Afgestemd met:
Datum

19 april 2018

B.4

Bijlage(n):

H.J.J. Lenferink (DB)
S. de Gouw (VD)
--

Status:

Besluitvormend

Datum:

--

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. dat de burgemeesters in de regio Hollands Midden afspreken dat zij bij afgifte van een IBS van
een persoon, die woonachtig is in een andere gemeente binnen de regio Hollands Midden de
burgemeester van de woonplaats informeren over het afgeven van die IBS als de afgevende
burgemeester beoordeelt dat er gevaar voor openbare orde en/of maatschappelijke onrust zou
kunnen zijn.

4. Toelichting op het besluit
Een IBS wordt afgegeven aan de burgemeester van de verblijfplaats van betrokkene. Dat is niet altijd
de woonplaats, waardoor de burgemeester van de woonplaats niet op de hoogte is van de afgifte van
een IBS, terwijl dit op grond van aspecten van maatschappelijke onrust of openbare orde wel van
belang kan zijn. Het BOPZ-systeem van Khonraad voorziet hier niet in en omdat de BOPZ op niet al
te lange termijn vervangen wordt door de Wet verplichte behandeling GGZ, is het niet zinvol de
discussie over aanpassing van het systeem te voeren. Daarnaast zou een generieke inbouw in het
systeem of het wijzigen van de standaard workflow van het systeem ingewikkeld worden, omdat
uitwisseling van gegevens niet in alle situaties is toegestaan, maar alleen als er sprake is van een
mogelijke dreiging van maatschappelijke onrust of een dreiging van verstoring van de openbare orde.
Vandaar dat door middel van dit besluit wordt voorgesteld een afspraak te maken over het informeren
van de burgemeester van de woonplaats van een persoon, aan wie een IBS wordt opgelegd door een
andere burgemeester in de regio Hollands Midden.

5. Kader
N.v.t.

6. Consequenties
Financieel:
N.v.t.
Capaciteit:
N.v.t.
Materieel:
N.v.t.
Juridisch:
N.v.t.
Overig:
N.v.t.

7. Aandachtspunten / risico’s
N.v.t.

8. Implementatie en communicatie
N.v.t.

9. Bijlagen
Geen

10. Historie besluitvorming
N.v.t.
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