B.9

1. Samenvatting voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt tijdens de vergadering geïnformeerd over het implementatieplan van de
Wet verplichte ggz (Wvggz). De Wvggz vervangt per 1 januari 2020, samen met de Wet zorg &
dwang, de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Tijdens het PPG van 27
maart jl. is afgesproken dat de implementatie van de Wvggz regionaal, als onderdeel van de
ontwikkeling van het zorg en veiligheidshuis, wordt opgepakt. Voorstel voor implementatie van de
Wvggz is om het grootste deel van de uitvoering in 2020 onder te brengen bij de RDOG (sector
MZVT). Zodra het zorg en veiligheidshuis is ontwikkeld, de uitvoering aldaar onder te brengen.

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Implementatieplan Wet
verplichte geestelijke
gezondheidszorg (Wvggz)
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Marijke van den Ham,
Projectleider

Datum:

27 juni 2019

B.9

Bijlage(n):

1

H. Lenferink (DB)
S. de Gouw (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

3. Toelichting
Per 1 januari 2020 treedt de Wvggz in werking. Per 1 april is binnen het project voor de
doorontwikkeling van het zorg en veiligheidshuis HM, een (deel)project gestart voor implementatie
van de Wvggz op 1 januari 2020. Dit heeft geresulteerd in het meegezonden implementatieplan.
In de huidige BOPZ heeft de gemeente een verantwoordelijkheid in het kader van het afgeven van
een IBS. Onder de Wvggz verandert de IBS in een crisismaatregel. Nieuw daarbij is het bieden van
de gelegenheid om de betrokkene te horen, evenals de rol van de gemeente in het aanvraagproces
van een zorgmachtiging (geen acute situatie). De gemeente dient het melden van zorgen door
burgers te faciliteren, een verkennend onderzoek uit te voeren en, indien het verkennend onderzoek
daartoe aanleiding geeft, de aanvraag bij de officier van justitie in te dienen. Het implementatievoorstel voorziet om deze taken in 2020 onder te brengen bij de sector MZVT van de RDOG en om,
zodra het zorg en veiligheidshuis operationeel is, de uitvoering aldaar te beleggen. Ook nieuw is het
verplichte kwartaaloverleg met het OM en de geneesheer-directeuren. Hiertoe sluit Holland Rijnland
momenteel aan bij regio Haaglanden. In het najaar zal worden besloten op welk schaalniveau
(Haaglanden of zorg en veiligheidshuis) een dergelijk overleg gewenst is en hoe vertegenwoordiging
van Hollands Midden gaat plaatsvinden. Tenslotte wordt in het implementatieplan voorgesteld om per
gemeente een contactpersoon voor de ggz aan te wijzen teneinde de coördinatie te voeren van
essentiële randvoorwaarden vanuit bijvoorbeeld de Wmo, Participatiewet en woondomein.
In de meicirculaire heeft de regio € 809.599 toebedeeld gekregen. De RDOG heeft een calculatie van
kosten gemaakt, welke € 519.000 bedraagt. Voor kosten van de gemeente (o.a. coördinerende taken

en meerkosten voor Khonraad) blijft aldus € 290.599 over. De inschatting is dat de middelen
toereikend zijn, al dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat het aantal casussen
hoger is dan nu is ingeschat. In de loop van 2020 zal hierover meer duidelijkheid komen.

4. Implementatie en communicatie
N.v.t.

5. Bijlagen
1.
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Managementsamenvatting
Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking. De Wvggz vervangt, samen
1
met de Wet zorg & dwang (Wzd) , de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen
(Bopz). De geest van de Wvggz is dat de zorg/behandeling centraal staat. Dit in tegenstelling tot de
BOPZ waarin opname in psychiatrisch ziekenhuis centraal staat. Dat zorg centraal staat komt tot
uitdrukking in het feit dat er – naast opname - een grotere variatie aan verplichte zorg mogelijk
wordt; ook ambulant. De Wvggz voorziet in twee aanvraagprocedures: de zorgmachtiging (niet
acuut) en de crisismaatregel (acuut).
De invoering van de Wvggz in de regio Hollands Midden wordt opgepakt als deelproject van het
project ‘Ontwikkeling zorg en veiligheidshuis’. Daarom wordt in deze managementsamenvatting
eerst kort ingegaan op de ontwikkeling van het zorg en veiligheidshuis om vervolgens het voorstel
te schetsen voor de implementatie (positionering) van de gemeentelijke taken van de Wvggz.

Ontwikkeling zorg en veiligheidshuis
Een kleine groep mensen heeft ernstige problemen op meerdere leefdomeinen:
schuldenproblematiek, een psychische stoornis, een onveilige thuissituatie, werkloosheid, gebrek
aan huisvesting, het ontbreken van een passende opleiding of dagbesteding, crimineel gedrag, een
(verstandelijke) beperking et cetera. Deze individuele problematiek kan aanleiding zijn voor het
ontstaan van onveilige situaties, maatschappelijke overlast of onrust, waarbij deze problemen zowel
aan het zorg als aan het veiligheidsdomein raken. Het gaat om ingewikkelde en ernstige problemen
waarbij veel verschillende en vaak wisselende organisaties betrokken zijn. Het is noodzakelijk dat in
dit soort situaties nauwe samenwerking bestaat tussen het sociaal domein, het zorgdomein en het
veiligheidsdomein. En dat we komen tot meer procesintegratie en efficiency,
competentieontwikkeling, informatiemanagement en effectieve casusregie. De ontwikkeling van de
sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag, en daarmee van de (acute) psychiatrie, moeten
daarbij expliciet worden meegenomen.
Het zorg en veiligheidshuis beoogt de aanpak van complexe casuïstiek te verbeteren door de
processen van zorg, veiligheid en sociaal domein meer te integreren. Dit ongeacht de onderliggende
persoonlijke oorzaak van de problemen die spelen. Om deze verbetering te realiseren, zal het
bestaande Veiligheidshuis organisatorisch worden samengevoegd met de sector Maatschappelijke
Zorg en Veilig Thuis van de RDOG. Hiertoe zullen de processen van beide organisaties worden
samengevoegd met de opdracht om de synergie en kwaliteit te optimaliseren. Ook zal een nieuwe
governance afgesproken moeten worden.
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De Wet zorg en Dwang (Wzd; invoering per 1/1/2020), regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en
mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie, die onvrijwillige zorg krijgen. De gemeenten hebben geen
wettelijke verantwoordelijkheid in de Wzd.
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Doelstelling zorg en veiligheidshuis
Te komen tot een effectieve aanpak van complexe casuïstiek waarbij (in meerderheid van de
casussen) sprake is van zowel sociale, zorg en veiligheidsproblematiek. Het is de bedoeling dat de
partners veiligheid en zorg in het zorg en veiligheidshuis worden samengebracht.
Ontwikkelproces
Tijdens de zomermaanden worden de eerste contouren van de processen van het zorg en
veiligheidshuis ontworpen. Hiertoe is een ontwikkelteam gevormd waarin medewerkers van de
RDOG, de manager van het Veiligheidshuis en de projectleiders zorg en veiligheidshuis en Wvggz
gezamenlijk aan de uitwerking werken. Na de zomer worden er ontwerpsessies gehouden waaraan
werkers uit de lokale uitvoeringspraktijk zullen deelnemen. Uitgangspunten voor de uitwerking van
de processen zijn onder meer dat de aanpak (inzetten van zorg) zoveel als mogelijk lokaal
plaatsvindt en dat het zorg en veiligheidshuis de procesregie voert en onderzoek doet naar de
kenmerken en oplossingsrichtingen van de casus. De processen worden voorzien van prestatieindicatoren.
Eveneens wordt in de zomer uitwerking gegeven aan de governance van het zorg en veiligheidshuis.
Uitgangspunten hierbij zijn: het werkgeverschap wordt niet verlegd naar een andere/nieuwe
organisatie, de sturing op resultaat is eenvoudig georganiseerd en de betrokkenheid van de
samenwerkingspartners is geborgd.

Wvggz
De casuïstiek waarbij verplichte zorg aan de orde zal zijn is complex van aard en heeft daarmee een
grote overlap met de casuïstiek die in het te ontwikkelen zorg en veiligheidshuis wordt aangepakt.
Daarom wordt voorgesteld om de gemeentelijke taken voor de Wvggz onder te brengen bij het te
ontwikkelen zorg en veiligheidshuis. In de aanloop daartoe zal de RDOG (sector MZVT) deze taken
uitvoeren.
Inhoudelijk wordt daarom onderstaand voorstel gedaan:
1.
-

De extra taken die gemeenten hebben in het kader van de Wvggz zullen regionaal worden
2
belegd bij het te ontwikkelen zorg en veiligheidshuis . Het gaat daarbij om:
3
Het bieden van een meldpunt voor professionals en burgers;
Het uitvoeren van een verkennend onderzoek ter voorbereiding op de aanvraag
zorgmachtiging (voorheen de rechterlijke machtiging);
Het aanvragen van de zorgmachtiging bij de officier van justitie;
Het terugkoppelen aan de melder indien dit familie of essentiële naasten betreft;
Het horen van de betrokkene bij een crisismaatregel (voorheen IBS);
De extra toevoeging van het geven van advies over de afweging van horen en medische
verklaring (in het kader van de crisismaatregel);

2

In de voorliggende periode totdat het zorg en veiligheidshuis gestalte heeft gekregen, zullen de taken bij de RDOG (sector
MZVT) worden belegd.
3
Kwadraad wordt benaderd voor het mogelijk uitvoeren van de meldingen buiten kantoortijden.
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-

In een later stadium van het proces van aanvraag zal eveneens de communicatie met de melder
aan de orde zijn.

2.

In de Wvggz is opgenomen dat elk kwartaal regionaal overleg tussen gemeenten, het OM en
geneesheer-directeuren plaats moet vinden. Het is wenselijk dat ook de politie aansluit, maar
niet verplicht. Regio Hollands Midden sluit op dit moment (ambtelijk) aan bij een dergelijk
overleg op eenheidsniveau Haaglanden. Voorgesteld wordt om dit in 2019 voort te zetten. In
2019 dient vastgesteld te worden of de regio Hollands Midden ook na 2019 aansluit bij het
overleg op eenheidsniveau Haaglanden en zo ja, of dit ambtelijk of bestuurlijk is. Later dit jaar
wordt hieromtrent een voorstel voorgelegd aan de Districtscolleges/veiligheidsregio. Een
alternatief voor de regio Haaglanden kan zijn om op niveau van het te ontwikkelen zorg en
veiligheidshuis dit overleg te organiseren.

3.

De gemeenten hebben op grond van de Wvggz de verantwoordelijkheid om maatregelen te
treffen waarmee aan de essentiële voorwaarden voor participatie in de samenleving kan
worden voldaan. Te denken valt aan maatregelen vanuit de Wmo, de Participatiewet, de
Jeugdwet en/of het woonbeleid. Deze maatregelen worden opgenomen in het zorgplan dat
door de zorgverantwoordelijke (ggz-instelling) wordt opgesteld. Voorgesteld wordt om per
2020 bij elke afzonderlijke gemeente een contactpersoon te benoemen. Deze contactpersoon
coördineert binnen de gemeente de inzet van maatregelen en communiceert hierover met de
zorgverantwoordelijke (ggz-instelling). Hiermee bereiken we dat voor de
zorgverantwoordelijke duidelijk is met wie bij elke gemeente contact opgenomen kan worden.
Daarnaast wordt hierdoor gestimuleerd dat er coördinatie is op hetgeen dat wordt opgenomen
in het zorgplan dat naar de rechter gaat.

Toelichting
Door het PPG zijn op 27 maart jongstleden twee belangrijke randvoorwaarden bij de implementatie
van de Wvggz meegegeven:
- De invoering van de Wvggz wordt regionaal voorbereid;
- Er dienen geen extra meldpunten bij te komen.
Voor het opstellen van voorliggend plan zijn drie regionale bijeenkomsten georganiseerd. Hieraan
hebben beleidsmedewerkers op gebied van (maatschappelijke) zorg, sociaal domein en veiligheid
van alle gemeenten deelgenomen. Ook is een aantal schriftelijke vragen voorgelegd aan de
deelnemers van de bijeenkomsten. In bijlagen 1 en 2 zijn de resultaten opgenomen. Ook hebben we
over de Wvggz gesproken met de betrokken zorgpartners.
De conclusie van deze uitwisseling is dat er veel draagvlak bij de gemeenten en partners bestaat
voor het voorstel om de gemeentelijke taken (zie punt 1 hierboven) van de Wvggz onder te brengen
bij het te ontwikkelen zorg en veiligheidshuis.
Het draagvlak is gebaseerd op grond van de volgende argumenten:
1. Door regionale bundeling ontstaat voldoende volume voor een meer robuuste voorziening;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

De medewerkers van het (toekomstig) zorg en veiligheidshuis hebben de juiste competenties en
ervaring;
Door het meldpunt te beleggen bij het zorg en veiligheidshuis zal het aantal meldpunten gelijk
blijven;
Het zorg en veiligheidshuis is een expertisecentrum voor complexe casuïstiek;
Het zorg en veiligheidshuis heeft korte lijnen met de lokale uitvoeringspraktijk en met de
regionale partners;
Er kan een uniforme en eenduidige aanpak georganiseerd worden, hetgeen voor ketenpartners
van de Wvggz gewaardeerd wordt;
Landelijk is afgestemd dat psychiaters de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het horen
niet op zich nemen.

Regio-overleg
De Wvggz stelt verplicht dat er eens per kwartaal een regio-overleg wordt gehouden met het OM,
geneesheer-directeuren en gemeenten. Het is wenselijk dat de politie hierbij aansluit. Momenteel is
er ambtelijke aansluiting bij een dergelijk overleg op eenheidsniveau Haaglanden. Het voorstel is
om dit in 2019 voort te zetten en om in de loop van 2019 te besluiten of er bestuurlijke deelname
gewenst is en of het wenselijk is om op Hollands Midden niveau te overleggen.

Informatie delen en ICT
Informatie delen kan op grond van de wet omdat er ernstig nadeel (gevaar) is. In voorkomende
gevallen zal informatie gedeeld kunnen worden op basis van de handreiking bemoeizorg.
Het proces zal worden ondersteund door Khonraad. Naast Khonraad is het noodzakelijk dat er in
elke gemeente en in het zorg en veiligheidshuis/RDOG (sector MZVT) gebruik gemaakt kan worden
van Ziver of Zorgmail. Beide zijn applicaties waarmee beveiligde mail kan worden verstuurd.
Communicatie
Landelijk zal er waarschijnlijk een campagne komen over het landelijk telefoonnummer voor zorgen
over verwarde personen. In de slipstream zal er ook bekendheid worden gegeven aan de Wvggz.
Het voorstel is om in de regio de nadruk te leggen op het vergroten van de bekendheid van het
meldpunt Zorg & Overlast en op het vergroten van de kennis van de lokale professionals over de
Wvggz en de ontwikkeling van het zorg en veiligheidshuis. Wanneer meer bekend is over de
publiekscampagne van de Rijksoverheid, zal worden besloten of er in de regio meer ruchtbaarheid
zal worden gegeven aan de invoering van de Wvggz.
Middelen
In de meicirculaire 2019 is structureel een bedrag van € 20 miljoen opgenomen voor de uitvoering
van de Wvggz. Uit de mei-circulaire 2019 blijkt dat er voor de regio Hollands Midden structureel
circa €800.000 beschikbaar komt. Voor 2020 is € 809.599 beschikbaar.
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Het ontwikkelteam heeft een calculatie (zie bijlage 3) gemaakt voor de kosten van de uitvoering
5
van de gemeentelijke taken . Uitgangspunt bij de berekening is dat kritisch rekening wordt houden
met de efficiencyvoordelen die zich zullen voordoen door de synergie van de nieuwe met reeds
bestaande taken.
Bij de calculatie is de aanname gedaan dat veel van inwoners waar meldingen over gemaakt worden
die leiden tot een zorgmachtiging, al bekend zijn bij de RDOG (sector MZVT) en/of het
veiligheidshuis. De inschatting van de RDOG (sector MZVT) is dat op basis van de huidige
meldingen met een zekere complexiteit er minimaal 60 en maximaal 200 meldingen zullen leiden tot
een verkennend onderzoek en mogelijk een aanvraag voor een zorgmachtiging. Hierdoor ontstaat
een bandbreedte voor de budgettering. Meldingen die niet tot een verkennend onderzoek leiden,
worden behandeld conform huidige afspraken.
Voor het inschatten van het aantal crisismaatregelen is het gemiddeld aantal IBS-en van de
afgelopen 10 jaar onder de huidige BOPZ gehanteerd. Dit zijn er ca. 330. Verder is de aanname
6
gedaan dat slechts in de helft van het aantal de betrokkene gehoord zal worden . In de calculatie is
daarom gerekend met 150 hoor-gesprekken. Er is echter gecalculeerd met het uitgangspunt dat
voor elke betrokkene inspanningen worden gedaan om te kunnen horen. Wanneer er gehoord
wordt, is een advies aan de burgemeester gewenst. Dit zijn er dan ook 150.
Vervolgens zijn er aannames gedaan over het aantal extra uren per activiteit en de noodzaak tot
piket in het kader van crisismaatregelen. Zie voor meer details: bijlage 3.

7.1

Benodigd budget voor 2020

De verwachting is dat uiterlijk per 1 januari 2021 het zorg en veiligheidshuis gerealiseerd is en dat
het zorg en veiligheidshuis vanaf die datum de taken in het kader van de Wvggz zal gaan uitvoeren.
Omdat de taken tijdelijk (alleen 2020) bij de RDOG (sector MZVT) worden ondergebracht, zal de
RDOG bij elke gemeente een subsidieaanvraag indienen.
Het voorstel is om uit te gaan van de maximale variant waarbij 200 verkennende onderzoeken/
aanvragen tot zorgmachtiging worden gedaan en er in 150 situaties wordt gehoord en geadviseerd.
Het benodigde bedrag voor de uitvoering in 2020 bedraagt € 519.000.
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De calculatie is inclusief onderaannemer schap van Kwadraad.
Uitgezonderd de contactpersoon voor de essentiële voorwaarden zoals nodig uit de Wmo, Participatiewet,
schuldhulpverlening en/of huisvesting.
6
De Wvggz schrijft voor dat de betrokkene in de gelegenheid moet worden gesteld om gehoord te worden. Dit zal in praktijk
lang niet altijd gerealiseerd kunnen worden.
7
In bijlage 3 wordt gesproken over incidentele kosten ad € 43.000. Deze worden door de RDOG uit de middelen voor nieuwe
producten en diensten bekostigd.
5

6

Het aan te vragen subsidiebedrag per gemeente wordt bepaald op basis van de bij de RDOG
gebruikelijke verdeelsleutel. In bijlage 4 is opgenomen tot welke subsidiebedragen per gemeente dit
heeft geleid.
De kosten voor de RDOG zijn voor 2020 begroot op € 519.000. Dit betekent dat er middelen
overblijven bij de gemeenten. Er immers in 2020 € 809.599 beschikbaar gesteld door het rijk. In
bijlage 4 is de rijksbijdrage per gemeente in beeld gebracht.
Aan de aanname over het aantal meldingen Wvggz kleeft een risico , namelijk dat er (wellicht mede
door publiciteit van de Rijksoverheid) extra meldingen worden gedaan doordat mensen, wellicht
onterecht, verwachten dat de Wvggz nu wel een oplossing gaat bieden voor de zorgen die zij
hebben.

Besluitvorming
27 juni
3 juli
3 en 15 juli
Juli
19 september
28 en 30
oktober
30 oktober
28 november
en 10 december
11 december

Presentatie implementatieplan Wvggz in AB Veiligheidsregio.
Vaststelling implementatieplan Wvggz in PPG.
Ter informatie implementatieplan Wvggz in districtscolleges.
Subsidieaanvraag door RDOG bij de 18 aangesloten gemeenten.
Ter informatie en bespreking procesontwerp op hoofdlijnen en governance
zorg en veiligheidshuis en monitoring Wvggz in AB Veiligheidsregio.
Ter informatie en bespreking voortgang ontwikkeling zorg en veiligheidshuis
en implementatie Wvggz in districtscolleges.
Ter informatie en bespreking procesontwerp op hoofdlijnen en governance
zorg en veiligheidshuis en monitoring Wvggz in PPG.
Ter informatie en bespreking procesontwerp en governance zorg en
veiligheidshuis en voortang implementatie Wvggz in districtscolleges.
Vaststellen governance en organisatie-ontwerp zorg en veiligheidshuis en
voortgang implementatie Wvggz in PPG.

7

1.

Inleiding

Per 1 januari 2020 wordt de Wet Verplichte ggz (Wvggz) ingevoerd. De Wvggz vervangt samen met
de Wet zorg en dwang de BOPZ. De gemeente krijgt met de invoering van de Wvggz meer taken
dan onder de BOPZ. Het gaat daarbij om het bieden van de mogelijkheid voor burgers (en
professionals) om hun zorgen te melden, het uitvoeren van een verkennend onderzoek ter
voorbereiding op het aanvragen van een zorgmachtiging, het horen van de betrokkene bij het
voorbereiden van een crisismaatregel (voorheen IBS) en het organiseren van een regio-overleg met
gemeenten, OM, politie en de geneesheer-directeur.
Belangrijke voorwaarden die zijn meegegeven voor dit implementatieplan, zijn dat de Wvggz
grotendeels regionaal wordt geïmplementeerd en dat er geen meldpunten bij komen. De
voorstellen die in dit implementatieplan voor de Wvggz worden voorgelegd, dienen in dat
perspectief te worden beoordeeld.
Bestuurlijk is op 27 maart 2019 de notitie ‘Ontwikkeling zorg en veiligheidshuis, fase 1, verkenning
van de mogelijkheden, 7 maart 2019’ vastgesteld door het Portefeuillehoudersoverleg Publieke
Gezondheidszorg (PPG) en het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg (RDOG). Besloten is dat deze verkenning een vervolg krijgt, tot 1 januari, waarin
de doorontwikkeling van het zorg en veiligheidshuis vorm krijgt. Dit zorg en veiligheidshuis
versterkt de samenwerking tussen het zorg, veiligheid en sociaal domein. Met het zorg en
veiligheidshuis willen we een effectieve aanpak realiseren voor casuïstiek die een meer integrale
benadering vraagt. Het richt daarmee de focus op complexe casuïstiek waarbij (in meerderheid van
de casussen) sprake is van zowel sociale, zorg- als veiligheidsproblematiek.
De contouren van het zorg en veiligheidshuis worden tijdens de zomer verder uitgewerkt tot een
inrichtingsvoorstel. De portefeuillehouders en het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
besluiten in september over de wijze waarop de uitvoerende werkzaamheden van de sector
Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis (MZVT) en het Veiligheidshuis onderdeel gaan uitmaken van
het zorg en veiligheidshuis. Het uitgewerkte voorstel voor de realisatie en governance van het zorg
en veiligheidshuis Hollands Midden is gereed in december 2019. Het implementatieplan voor de
Wvggz loopt daar, gezien de snel naderende datum van invoering, op vooruit maar zal, na
besluitvorming in juli, onderdeel uitmaken van de doorontwikkeling. De stuurgroep voor de
ontwikkeling van het zorg en veiligheidshuis legt in juli aan AB Veiligheidsregio en PPG en AB van
de RDOG het besluit voor om de Wvggz te beleggen bij het zorg en veiligheidshuis en om, totdat
besloten is over de governance van het zorg en veiligheidshuis, de verantwoordelijkheid van
implementatie van de Wvggz neer te leggen bij de RDOG (sector MZVT).
In dit implementatieplan wordt eerst ingegaan op de Wvggz en de verschillende onderdelen
daarvan. Ook wordt inzicht geboden in de samenhang met andere wetgeving. In hoofdstuk 3 wordt
vervolgens ingegaan de gemeentelijke taken van de Wvggz en de positionering daarvan. Vervolgens
wordt ingegaan op het regio-overleg, het delen van informatie en ICT, communicatie en de middelen
die voor de Wvggz beschikbaar worden gesteld. Afgesloten wordt met een overzicht van de te
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nemen stappen in besluitvorming.

2. De Wvggz in een notendop en de samenhang
met andere wetgeving
2.1

Wet verplichte ggz in een notendop

De Wvggz voorziet in de mogelijkheid om verplichte zorg toe te passen wanneer er sprake is van
ernstig nadeel voor betrokkene zelf of voor een ander (in de BOPZ werd gesproken over gevaar) en
een psychische stoornis. Er zijn twee procedures die kunnen leiden tot verplichte zorg:
Zorgmachtiging (in BOPZ een rechterlijke machtiging, verantwoordelijkheid B&W);
Crisismaatregel (in BOPZ een IBS, verantwoordelijkheid burgemeester).
Op hoofdlijnen kent het proces Wvggz een aantal stappen. De figuur hieronder geeft deze stappen
visueel weer:

2.1.1 Zorgmachtiging
In tegenstelling tot de BOPZ is er in de Wvggz slechts één type zorgmachtiging met een variabele
inhoud (er zijn verschillende vormen van verplichte zorg mogelijk, ook ambulant). Het besluiten
over een zorgmachtiging is de verantwoordelijkheid van de rechtbank. Dit besluit van de rechtbank
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volgt op een gedegen voorbereiding door gemeente (melden, verkennend onderzoek ), de officier
van justitie en de geneesheer-directeur.
2.1.2 Crisismaatregel
Het besluiten over een crisismaatregel is een verantwoordelijkheid van de burgemeester. De
burgemeester kan tot een crisismaatregel besluiten indien (artikel 7.1):
Er onmiddellijk ernstig nadeel is;
Er ernstig vermoeden bestaat van een psychische stoornis die ernstig nadeel veroorzaakt;
Met de crisismaatregel het ernstig nadeel kan worden weggenomen;
De crisissituatie zodanig ernstig is dat de procedure voor een zorgmachtiging doorlooptijd
9-11 weken) niet kan worden afgewacht;
Er verzet is tegen zorg.

2.2

Uitgangspunten Wvggz

De notie dat de Wvggz wordt ingesteld om het opleggen van verplichte zorg te voorkomen, is van
belang. Het is vooral de bedoeling om eerst vroegsignalering, preventie, vrijwillige zorg en
bemoeizorg in te zetten.
2.2.1 Preventie
De BOPZ kan getypeerd worden als een opnamewet, terwijl de Wvggz een behandelwet wordt
genoemd. Zorg en preventie krijgen een meer prominente plek in de Wvggz. Dit komt deels tot
uiting in het meer uitgebreide palet aan mogelijkheden voor verplichte zorg: niet alleen ambulant,
maar bijvoorbeeld ook in het feit dat familie of ‘essentiële naasten’ een belangrijke inbreng hebben
bij het al dan niet opleggen van de aanvraag voor verplichte zorg. Het is de bedoeling om verplichte
zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Uitgangspunt is dat er met de Wmo en jeugdwet meer aandacht
is voor preventie en vraaggerichte zorg. De huidige ervaring is dat er vaak bemoeizorg ingezet
wordt.
2.2.2 Wederkerigheid
De nadruk op vroeg signalering en preventie komt ook tot uitdrukking in wat in de Wvggz
‘wederkerigheid’ heet. In het zogenaamde zorgplan, dat door de zorgverantwoordelijke wordt
opgesteld, speelt het begrip ‘wederkerigheid’ een belangrijke rol. Het zorgplan is in de Wvggz het
plan dat door de zorgverantwoordelijke wordt opgesteld waarin de benodigde zorg en
ondersteuning wordt beschreven. Onder ‘wederkerigheid’ worden gemeentelijke maatregelen
verstaan die de gemeenten (preventief) kunnen nemen om de participatie van betrokkene aan de
maatschappij te bevorderen. Die maatregelen kunnen divers zijn en kunnen worden ingezet op
basis van Wmo, schuldhulp en de Participatiewet. Ook kunnen de maatregelen bijvoorbeeld
betrekking hebben op het bieden van passende huisvesting.
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De gemeente is niet altijd betrokken bij de voorbereiding van de zorgmachtiging. Zo kunnen de geneesheer-directeur, de
politie en de zorgverantwoordelijke eigenstandig een aanvraag indienen bij de officier van justitie.
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2.2.3 Rechtspositie van de betrokkenen en familie/naasten
In de Wvggz staat de betrokkene meer centraal dan in de BOPZ en is zijn/haar rechtspositie
versterkt. Zo krijgt de betrokkene de mogelijkheid om een zelfbindingsverklaring en/of een eigen
plan van aanpak op te stellen. Ook is hij of zij betrokken bij het formuleren van de zorgkaart en het
zorgplan (op te stellen door de zorgverantwoordelijke). De betrokkene krijgt vroeg in het proces
een advocaat toegewezen en krijgt de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon. En last but not least: de betrokkene heeft het recht om gehoord te worden
tijdens het besluitvormingsproces van een crisismaatregel. Het horen is een verantwoordelijkheid
van de burgemeester die kan worden gemandateerd.
Ook de familie en/of essentiële naasten krijgen een grotere rol in de Wvggz. Zij worden vaker
geïnformeerd over de voortgang in het aanvraagproces en hebben de mogelijkheid om de aanvraag
door het college van B&W door te zetten naar de officier van justitie indien B&W dit niet nodig of
passend acht.

2.3

Samenhang Wvggz met andere wetten

De Wvggz vervangt, samen met de Wet zorg en dwang (Wzd), de Wet Bopz. De Wzd is van
toepassing op psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten die professionele zorg
krijgen (en geïndiceerd zijn). De Wet forensische zorg (Wfz) is per 1 januari 2019 in werking
getreden en gaat over de combinatie van beveiliging en behandeling of verpleging voor mensen met
een psychiatrische aandoening of een verstandelijke beperking in een strafrechtelijk traject.

Wet zorg en dwang
Bopz
Wvggz
Wet forensische zorg

2019

2020

De Wvggz heeft raakvlakken met de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Jeugdwet en de Wmo.
Hieronder beschrijven wij deze samenhang puntsgewijs. Onderstaand figuur laat de samenhang in
wetgeving zien.

Jeugdwet (vrijwillig vervolg)

Verplichte zorg (Wvggz)
Zvw (Wvggz)

Zvw (vrijwillig vervolg)
Wmo (vrijwillig vervolg)
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-

Gemeenten financieren de meldfunctie, het verkennend onderzoek en het horen van de
betrokkene bij een crisismaatregel binnen de Wvggz;

-

De kosten die worden gemaakt voor de zorginhoudelijke voorbereiding van de aanvraag
van een zorgmachtiging en de eventuele verplichte zorg die daaruit volgt, worden door de
zorgverzekeraar gefinancierd. Het eigen risico voor cliënten is aan de orde.

-

De gemeente is verantwoordelijk voor het invullen van de essentiële voorwaarden voor de
terugkeer naar de maatschappij. Deze voorwaarden worden door de zorgverlener
opgenomen in het zorgplan. Deze essentiële voorwaarden worden door de gemeente
georganiseerd en gefinancierd vanuit de Wmo (volwassenen), de jeugdwet (jeugdigen), de
Participatiewet en/of het woonbeleid.

-

De behandeling kan na het civielrechtelijk kader voortvloeien in een vrijwillig traject, deze
wordt in dat geval vanuit de Zvw gefinancierd.

-

De Wvggz geldt in haar gehele vorm voor jeugdigen van 16 en 17 jaar. Jeugdigen tussen de
12 en 16 jaar worden niet bekwaam geacht om zelfstandig op grond van de Wvggz de
vereiste beslissingen, die samenhangen met het al dan niet toepassen van verplichte zorg,
te nemen. Daarom hebben zij een vertegenwoordiger nodig. Voor deze groep jeugdigen
geldt dat de ouder(s) of de voogd(en) gezamenlijk of alleen van rechtswege
vertegenwoordiger zijn. Ook stelt de wet (artikel 2.1.9) dat er extra zorgvuldigheidseisen
voor de toepassing van verplichte zorg bij jeugdigen gehanteerd kunnen worden. De
zorgverantwoordelijke kan zo nodig een gespecialiseerde op het gebied van kinder- en
jeugdpsychiatrie betrekken bij het opstellen van het zorgplan en dient de mogelijke
nadelige gevolgen van de voorgestelde medicatie dan wel therapie zorgvuldig af te wegen.

-

Naast de Wvggz geldt ook de Jeugdwet voor jeugdigen: binnen de Jeugdwet kan, wanneer
er sprake is van ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen die de ontwikkeling naar
volwassenheid belemmeren, een machtiging tot gesloten jeugdhulp worden afgegeven.
Daar is toestemming van de wettelijk vertegenwoordigers voor nodig. Wanneer zij niet
instemmen met de machtiging voor gesloten jeugdhulp of wanneer een jeugdige zich
onttrekt aan zorg (en er sprake is van ernstige opgroei- en opvoedproblemen), kan een
kinderbeschermingsmaatregel (onder toezichtstelling en uithuisplaatsing) of een
zorgmachtiging Wvggz worden aangevraagd. Op basis van de Jeugdwet gaat de
zorgmachtiging Wvggz boven een machtiging gesloten jeugdhulp. In de keuze tussen
maatregelen zullen eerst de mogelijkheden binnen de Jeugdwet moeten worden verkend
alvorens over te gaan tot verplichte zorg.

-

De jeugdzorg is een verantwoordelijkheid van gemeenten. Dit betekent dat de door de
rechter besloten verplichte ggz-zorg aan een jeugdige door de gemeenten zal moeten
worden ingekocht bij de aanbieders.
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-

De Wzd regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en van mensen
met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen of
behoeven. De wet geldt voor cliënten die in zorg zijn bij een instelling voor mensen met een
verstandelijke beperking (VG) of een instelling voor verzorging en verpleging (V&VN).
Binnen deze wet is de zorgaanbieder waar de cliënt in zorg is, verantwoordelijk voor de
voorbereiding en uitvoering van de Wzd. Voor gemeenten is er geen rol binnen de Wzd.
Wel kan het voorkomen dat er meldingen binnenkomen. Wanneer tijdens het verkennend
onderzoek duidelijk is dat een cliënt in zorg is bij een VG- of V&VN-instelling, is de Wzd van
toepassing en start de zorgverantwoordelijke het proces Wzd. Wanneer het civielrechtelijk
kader eindigt, wordt vrijwillige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gefinancierd.

3

Gemeentelijke taken in het kader van de
Wvggz

3.1

Melden

Iedereen krijgt de mogelijkheid om bij de gemeente 24/7 een melding te doen als hij of zij van
mening is dat iemand (verplichte) psychische zorg nodig heeft (artikel 5.1.). Gemeenten moeten
hiertoe een meldpunt inrichten. De wet stelt geen eisen aan de vorm van de melding. De melding
mag dan ook op verschillende manieren bij de gemeente binnenkomen: telefonisch, in persoon,
schriftelijk of digitaal. De gemeente kan wel voorwaarden stellen aan de vorm of inhoud van de
melding. Dit moet voor burgers wel voldoende kenbaar zijn. De wet stelt ook geen eisen aan de plek
waar een melding binnenkomt. Het is van belang dat de manier waarop meldingen binnenkomen
breed bekend is voor inwoners.

3.2

Verwerken van de melding

Professionals die een melding in ontvangst nemen, kunnen werken met een standaard checklist.
Deze checklist kan bijvoorbeeld de volgende onderdelen bevatten:
- Datum en tijdstip ontvangst melding.
- De gegevens van de melder, inclusief telefoonnummer.
- De vraag of de melder anoniem wil blijven.
- Gegevens van betrokkene.
- Zoveel mogelijk feitelijke gegevens: welk gedrag is waargenomen? Wat is er precies
(allemaal) gebeurd? Wat waren de omstandigheden? Hoe is het gebeurd? Wanneer was
het?
- Waar maakt de melder zich zorgen over?
- Wat is de wens van de melder; wat beoogt hij met de melding?
- Weet de betrokkene van de melding?
- Is de melder betrokken bij de zorg en hoe (om in te schatten of de melder kan worden
gerekend tot een ‘essentiële naaste/familie’)?
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Het is van belang dat degene die de melding in behandeling neemt zo spoedig mogelijk beoordeelt
of een professional met ggz-opleiding of met ggz-expertise, bijvoorbeeld een sociaal psychiatrisch
verpleegkundige, bij het verkennend onderzoek betrokken moet worden. Dit is noodzakelijk om te
kunnen beoordelen of het een melding betreft binnen het kader van de Wvggz. Het is nadrukkelijk
niet de bedoeling dat de gemeente een psychiatrisch onderzoek doet. Gemeenten hebben de
vrijheid en de ruimte om af te wegen of een traject richting verplichte zorg al dan niet noodzakelijk
is. Dit is afhankelijk van drie essentiële factoren:
1. Is het aannemelijk dat het gedrag van betrokkene ernstig nadeel kan veroorzaken?
2. Is het aannemelijk dat er sprake is van een psychische stoornis?
3. Is het aannemelijk dat verplichte zorg noodzakelijk is (en vrijwillige zorg dus niet afdoende
is)?
Het gaat om een inschatting die in eerste instantie wordt onderbouwd met de informatie van de
melder. Als ernstig nadeel en/of een psychische stoornis niet aannemelijk zijn of als de zorg ook in
een vrijwillig kader kan worden verleend, is een verkennend onderzoek in de zin van de Wvggz niet
aan de orde. Het kan dan wel noodzakelijk zijn om andere vormen van (bemoei)zorg in te zetten. De
ggz-professional/triagemedewerker haalt er in dit geval iemand bij die relevant is voor de casus,
bijvoorbeeld een (lokale) professional van handhaving, ggz, schulddienstverlening, corporatie,
politie of sociaal wijkteam. Naar verwachting is het in de meeste gevallen beter dat betrokkene een
vrijwillige relatie met een zorgverlener of een behandelaar aangaat. Een verplicht traject is alleen
op z’n plaats als het echt niet anders kan.

3.3

Verkennend onderzoek

Verkennend
onderzoek
•
•
•
Inschatten risico op
ernstig nadeel

Inschatting
psychische stoornis

Nagaan
mogelijkheden
vrijwillig kader
OvJ en melder
informeren over
de uitkomst

•

Gesprek met melder
Gesprek met betrokkene
Indien nodig ook check bij huisarts, wijkteam, wijkagent en
veiligheidshuis, FACT, woningbouwvereniging, GGD (meldpunt), daken thuislozenopvang, andere gemeenten
Indien nodig en alleen als hier vanuit wilsbekwame betrokkene
vrijwillig toestemming voor is gegeven: gesprek met sociale omgeving
betrokkene
Geen sprake van ernstig nadeel? Einde verkennend onderzoek

•
•

Inzetten GGZ-expertise o.b.v. triage
Geen sprake van psychische stoornis? Einde verkennend onderzoek

•

Onderbouwing vanuit gesprek met betrokkene over de bereidheid tot
vrijwillige zorg
Onderbouwing door professional met medische expertise over welke
zorg er nodig is, of dit in een vrijwillig kader kan en wat een persoon
en diens omgeving zelf kan

•

•

•

•

Als College B&W geen noodzaak ziet voor verplichte zorg: melder
informeren voor zover het een persoon betreft als bedoeld in art 5:2:5.
Indien deze melder alsnog wel noodzaak ziet tot verplichte zorg moet
alsnog een aanvraag tot voorbereiding verzoekschrift voor een ZM bij de
OvJ worden aangevraagd
Als College B&W wel noodzaak ziet voor verplichte zorg: bij OvJ
aanvraag tot voorbereiding verzoekschrift voor een ZM aanvragen en
melder informeren voor zover het een persoon betreft als bedoeld in art
5:2:5
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Het doel van het verkennend onderzoek (VO) is om vast te stellen of er een noodzaak is tot
verplichte ggz. De gemeente heeft 14 dagen de tijd om een verkennend onderzoek uit te voeren.
Deze termijn begint te lopen op het moment dat de melding wordt ontvangen.
Uitgangspunt is om het VO klein en praktisch in te steken. De kernvragen hierbij zijn:
- Is er vermoedelijk sprake van ernstig nadeel? (Te onderbouwen met feitelijke gedragingen
en omstandigheden).
- Ligt aan het gedrag vermoedelijk een psychische stoornis ten grondslag? (Te onderbouwen
door een gekwalificeerde professional met ggz-expertise, bijvoorbeeld een sociaal
psychiatrisch verpleegkundige).
- Is er (mogelijk) een noodzaak tot verplichte zorg? (Te onderbouwen met informatie uit het
gesprek met betrokkene. Is er bereidheid tot vrijwillige zorg?).
Voor het uitvoeren van het VO (de informatie-uitwisseling) zijn dezelfde regels van toepassing als
9
die voor bemoeizorg .
Vanuit het idee van rechtszekerheid is een gestandaardiseerde wijze van onderzoeken,
verslaglegging en weging van belang. Het is ook van belang dat alle uitvoeringsorganisaties van het
VO weten over welke informatie de officier van justitie wil beschikken. Er is een standaardformulier
ontworpen voor het indienen van een aanvraag voor de voorbereiding van
een verzoekschrift.
Het VO bestaat op hoofdlijnen uit de volgende drie stappen:
1. Stap 1 VO – check op ernstig nadeel. De check op ernstig nadeel vraagt (mogelijk) een
nader gesprek met de melder en in elk geval met de betrokkene. Het kan ook nodig zijn het
sociaal team, de wijkagent en/of het Veiligheidshuis te bevragen als de veiligheid op het
spel staat. Het is mogelijk relevant in gesprek te gaan met de sociale omgeving van
betrokkene. Vanuit de privacywetgeving is dat enkel toegestaan met schriftelijke
toestemming van betrokkene.
2. Stap 2 VO – check op psychische stoornis. Als gebleken is dat wel ernstig nadeel dreigt,
volgt uitgebreider onderzoek, met inzet van ggz-expertise, gericht op de vraag of er sprake
is van een psychische stoornis.
3. Stap 3 VO – check op de noodzaak tot verplichte zorg. Uit het gesprek met de betrokkene
moet blijken of hij/zij bereid is tot vrijwillige zorg. Dat de mogelijkheid tot vrijwillige zorg er
niet is, moet worden onderbouwd door een professional met ggz-expertise.
De gemeente bericht de melder voor zover dit een vertegenwoordiger van betrokkene, de partner,
ouder of (voor continuïteit van zorg) essentiële naaste/familie is, over de uitkomsten van het
verkennend onderzoek. Het betreft een summiere terugkoppeling. In verband met de privacy
kunnen de inhoudelijke resultaten van het verkennend onderzoek niet worden gedeeld. Indien
volgens de gemeente geen noodzaak aanwezig is voor verplichte zorg, maar de melder wel een
9

VNG, ‘Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg’, https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijkeondersteuning/publicaties/gegevensuitwisseling-in-de-bemoeizorg.
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aanvraag zorgmachtiging wenst, dan is het van belang om dit expliciet in het bericht aan te geven.
Daarbij dient vermeld te worden: de datum van overweging van de gemeente om geen aanvraag te
doen en de datum van contact met melder daarover waarin deze aangeeft het wel wenselijk te
vinden. De melder heeft, indien familie en/of essentiële naasten, doorzettingsmacht.
Het VO moet worden uitgevoerd door een bevoegde, bekwame professional met ggz-expertise. De
gemeente kan de bevoegdheid voor het uitvoeren van het verkennend onderzoek mandateren aan
een derde partij, zolang duidelijk is wie verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld een Sociaal Psychiatrisch
Verpleegkundige of een verpleegkundige met ggz-expertise.
Indien het VO niet tijdig wordt ingediend bij de officier van justitie dan bestaat de mogelijkheid om
in beroep te gaan. Het beroep is mogelijk door familie en essentiële naasten. Tegen een
zorgmachtiging bestaat geen hoger beroep.

3.4

Aanvraag zorgmachtiging

Zorgmachtiging
•
Aanvraag bij OvJ

Voorbereiding OvJ

Officier van Justitie (OvJ)

Geneesheer-directeur

Betrokkene / cliënt

Rechtbank



Aanvraag door professionals (GD, zorgverlener,
forensische zorgaanbieder, politie)
Via melding gemeente, B&W

•
•
•
•

OvJ
OvJ
OvJ
OvJ

•

•
•

GD informeert betrokkene, o.a. over eigen plan
van aanpak, mogelijkheid PVP en naasten
GD informeert, na toestemming betrokkene, PVP
GD overlegt met ketenpartners
GD wijst zorgverantwoordelijke aan t.b.v.
zorgkaart & zorgplan
GD zorgt voor medische verklaring (verstrekken
politie, strafvorderlijke en justitiële gegevens,
zelfbindingsverklaring en BOPZ/Wvggz gegevens
aan psychiater)
GD beoordeelt eigen plan van aanpak / zorgplan
GD stelt voorstel op

•
•
•
•

OvJ beoordeelt criteria verplichte zorg
OvJ dient verzoekschrift in bij RB
OvJ indien noodzakelijk aanwezig op zitting
Uitspraak in algemeen binnen drie weken

beoordeelt aanvraag
informeert GD
verstrekt historie politie & justitie
verstuurt persoonsgegevens naar RB

Aanwijzing GD

Voorbereiding
ZM door GD

Stukken naar OvJ

OvJ verzoekschrift
RB

•
•
•
•

Uitspraak RB

In de Wvggz is vastgelegd wie een aanvraag bij de officier van justitie kan doen. De gemeente is een
van de partijen die dit kan. Dit recht is verder voorbehouden aan professionals zoals de geneesheerdirecteur, zorgverlener, forensische zorgaanbieder en de politie. Zij kunnen rechtstreeks een
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zorgmachtiging voor verplichte zorg bij de officier van justitie aanvragen. Indien de gemeente de
aanvrager is, dan dient er een verkennend onderzoek bij de aanvraag gevoegd te worden.
Als uit het verkennend onderzoek naar voren komt dat verplichte zorg noodzakelijk is, moet bij de
officier van justitie een ‘Aanvraag voorbereiding verzoekschrift zorgmachtiging’ ingediend worden.
Hiervoor wordt een standaardformulier gebruikt. In dit formulier is de volgende informatie
opgenomen:
- Identificerende gegevens aanvrager (gemeente, naam, functie, werkadres,
telefoonnummer);
- Identificerende gegevens betrokkene: naam, woonplaats, BSN-nummer12;
- Gegevens melder, tenzij deze anoniem wenst te blijven;
- Resultaten verkennend onderzoek (kopie/afschrift), met daarin onderbouwd antwoord op
de drie kernvragen: (vermoeden van) ernstig nadeel, (vermoeden van) psychische stoornis
en noodzaak verplichte zorg (deze laatste met deelvragen over bereidheid voor en
mogelijkheden van vrijwillige zorg).
De officier van justitie bericht de gemeente over het al dan niet voorbereiden van een aanvraag tot
zorgmachtiging. Als de aanvraag van de gemeente niet duidelijk of onvoldoende onderbouwd is, zal
de officier van justitie het proces van voorbereiding niet starten en zal het verzoek van de gemeente
worden afgewezen. In dit geval kan er nadere informatie van de kant van de gemeente verschaft
worden, al dan niet in overleg met het OM. Als de officier van justitie besluit tot een voorbereiding
van een zorgmachtiging, kan tijdens deze voorbereiding voor de officier van justitie duidelijk
worden dat verplichte zorg niet aan de orde is. Dit houdt in dat er dus geen verzoekschrift wordt
ingediend bij de rechter. In dat geval krijgt het college een schriftelijke mededeling. De gemeente
informeert de melder voor zover het de vertegenwoordiger, de echtgenoot, de geregistreerde
partner of degene met wie een samenlevingscontract is gesloten, de ouders of (de continuïteit van
zorg) essentiële naasten betreft. Als de officier van justitie van oordeel is dat niet is voldaan aan de
criteria voor verplichte zorg en het College het hiermee eens is, neemt het College dit op in de
schriftelijke mededeling. De voorbereiding van het verzoekschrift zorgmachtiging wordt in dat
geval gesloten.
Bij het proces rond het voorbereiden van een zorgmachtiging is voornamelijk het OM en de GGZ
betrokken. De rol van de gemeenten hierbij komt nar voren bij de volgende onderdelen:
- De gemeente informeert de melder (voor zover familie/essentiële naaste) over het besluit
van de officier van justitie (zie hierboven beschreven);
- Zodra de officier van justitie de aanvraag in behandeling heeft genomen, verzoekt hij de
geneesheer-directeur om een zorgverantwoordelijke aan te wijzen. De
zorgverantwoordelijke vanuit de GGZ stelt een zorgplan op. Dit zorgplan wordt opgesteld
samen met de betrokkenen, waaronder de gemeente. Een onderdeel van het zorgplan
betreft de ‘essentiële voorwaarden voor deelname maatschappelijk leven van betrokkene’.
Te denken valt aan voorzieningen vanuit de Wmo, de Participatiewet, schuldhulpverlening
of bijvoorbeeld huisvesting. De zorgverantwoordelijke van de ggz is verantwoordelijk voor
de uitvoering van het zorgplan. De gemeente dient zorg te dragen voor de essentiële
randvoorwaarden.
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3.4.1 Voorstel voor implementatie
In het kader van het aanvragen van een zorgmachtiging zijn er vijf taken die onder
verantwoordelijkheid van de gemeente moeten worden uitgevoerd:
1. Het bieden van een meldpunt;
2. Het uitvoeren van verkennend onderzoek;
3. Het aanvragen van de zorgmachtiging bij de officier van justitie;
4. Het terugkoppelen aan melder;
5. Het medebepalen van de maatregelen in het zorgplan (wederkerigheid).

Voorstel:
Het voorstel is om het bieden van een meldpunt, het uitvoeren van een verkennend onderzoek, het
aanvragen van de zorgmachtiging en het terugkoppelen aan de melder tijdelijk te beleggen bij de RDOG
10
(Sector MZVT). Zodra het zorg en veiligheidshuis gevormd is, zal de Wvggz daar belegd worden .
Het maken van afspraken over de wederkerigheid wordt bij de gemeenten belegd.

3.4.2 Taken RDOG (Sector MZVT)/zorg en veiligheidshuis
11
Het melden kan tijdens kantooruren plaatsvinden via het Meldpunt Zorg & Overlast (MZO) .
Wanneer in de lokale uitvoeringspraktijk inwoners hun zorgen uiten, kan de melding doorgezet
worden naar het MZO. Buiten kantooruren wordt het meldpunt, conform huidige afspraken over
het melden van zorgen, belegd bij Kwadraad. De werkzaamheden voor het verkennend onderzoek,
de aanvraag bij de officier van justitie en het terugmelden aan de melder kan tijdens kantooruren
plaatsvinden. De redenen om deze werkzaamheden tijdelijk bij de RDOG (Sector MZVT) en op
termijn bij het zorg en veiligheidshuis te beleggen zijn:
Het gebruik maken van een bestaand meldpunt sluit aan bij de wens van het de
portefeuillehouders in PPG en AB van de RDOG om geen nieuwe meldpunten in te richten;
Er is voldoende schaalniveau, ook buiten kantooruren, waardoor de benodigde expertise verder
ontwikkeld kan worden en efficiencyvoordelen kunnen worden behaald;
De meldingen die al zodanig worden ingeschat dat de Wvggz van toepassing is, zullen complex
van aard zijn. dit sluit aan bij het type casuistiek van het te ontwikkelen zorg en veiligheidshuis;
Het MZO en Kwadraad voeren momenteel soortgelijke activiteiten uit. Het melden en het doen
van onderzoek is nu ook onderdeel van hun werkzaamheden. Hiermee wordt
efficiencyvoordeel behaald;

10

De werkzaamheden van de sector Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis (MZVT) van de RDOG maken onderdeel uit van
het te ontwikkelen zorg en veiligheidshuis. Daarom wordt de Wvggz eerst daar geïmplementeerd en vervolgens, met andere
werkzaamheden van de sector MZVT, overgedragen naar het nieuwe zorg en veiligheidshuis. Hierdoor zal de Wvggz niet
twee keer geïmplementeerd hoeven worden.
11
In de regio zijn gesprekken gaande over de toekomst van het Meldpunt Zorg & Overlast. In dit implementatieplan is
uitgegaan van de huidige situatie.
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-

-

-

Een deel van de medewerkers van het MZO en Kwadraad hebben kennis van en/of ervaring in
de ggz;
De functionaris die het verkennend onderzoek uitvoert, is goed bekend met de lokale en
regionale uitvoeringspraktijk. Daarnaast heeft de functionaris korte lijnen met regionaal en
lokaal functionerende partners;
Het zorg en veiligheidshuis fungeert als een expertisecentrum in de regio wanneer het gaat om
complexe problematiek waardoor zij dus snel kan onderzoeken wat de kern van het probleem is
en welke partner(s) daarvoor moeten worden ingeschakeld;
Door de aanvraag bij de officier van justitie regionaal te beleggen wordt uniformiteit bevorderd
ten aanzien van de inhoud van de aanvragen bij de officier van justitie.

De samenwerking tussen RDOG (sector MZVT)/zorg en veiligheidshuis en de lokale
uitvoeringspraktijk dient goed op orde te zijn. De RDOG (Sector MZVT)/zorg en veiligheidshuis
fungeert als meldpunt en voert het verkennend onderzoek uit. De vereiste zorg die wordt verleend
12
voorafgaand aan de verplichte zorg , moet worden ingezet in nauwe samenspraak met en veelal
door de professionals in lokale uitvoeringspraktijk. Hiervoor is maatwerk noodzakelijk. Allereerst
gaat het maatwerk over de vraag of er sprake is van complexe casuïstiek en in tweede instantie over
de vraag of en in welke mate de desbetreffende gemeente zelf bemoeizorg inzet. De RDOG (sector
MZVT)/het zorg en veiligheidshuis biedt procesregie zolang nodig is. Tenslotte is van belang dat de
gedwongen zorg, nadat de rechter hiertoe heeft besloten, wordt uitgevoerd door de ggz-instelling.
Hierin heeft de RDOG (Sector MZVT)/het zorg en veiligheidshuis geen verantwoordelijkheid.
De aanvraag bij de officier van justitie zal eveneens door de RDOG (sector MZVT) worden gedaan
indien melding en verkennend onderzoek daar aanleiding toe geven. Mocht die aanleiding er niet
zijn dan kunnen familie en/of essentiële naasten toch de aanvraag doorzetten. Dit is in de Wvggz
vastgelegd. Indien er geen aanvraag wordt ingediend, zal er conform huidige praktijk vrijwillige dan
wel bemoeizorg worden geboden. Conform de huidige praktijk werken RDOG (sector MZVT),
veiligheidshuis, andere regionale partners en de lokale uitvoeringspraktijk hierbij samen.
3.4.3 Taak gemeente
Het voorstel is dat de afstemming door de zorgverantwoordelijke over de ‘essentiële voorwaarden’
plaatsvindt met één coördinerende functionaris uit de betreffende gemeente. Reden hiervoor is dat
in het zorgplan mogelijk maatregelen worden opgenomen waarvoor de gemeente verantwoordelijk
is zoals voorzieningen uit de Wmo, Participatiewet, Jeugdwet en bijvoorbeeld het woonbeleid. Deze
functionaris neemt de coördinatie binnen de gemeente op zich ten aanzien van de maatregelen uit
de verschillende beleidsdomeinen. Hiermee wordt voorkomen dat de zorgverantwoordelijke
(degene die vanuit de ggz het zorgplan opstelt) met veel verschillende medewerkers van de
gemeente moet afstemmen welke maatregelen kunnen worden ingezet. Het is aan gemeenten om

12

Wanneer er sprake is van een aanvraag van een zorgmachtiging, dan kan het 9 tot 11 weken duren voordat de rechter een
uitspraak doet. Het is realistisch dat er in die tussenliggende tijd zorg wordt ingezet. Veelal zal dit bemoeizorg zijn, soms zal
dit vrijwillige zorg zijn. De taken die nu middels dit voorstel bij de GGD/zorg en veiligheidshuis worden belegd, betreffen niet
deze zorg. Niettemin zal zorg vanuit de reguliere taken worden geboden. De taken met betrekking tot de aanvraag voor en
zorgmachtiging betreft het mogelijk maken van het melden, het uitvoeren van een verkennend onderzoek, het indienen van
de aanvraag bij de officier van justitie en het terugkoppelen aan de melder.
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te bepalen bij welke functionaris dit belegd wordt. Hierover dienen goede afspraken te worden
gemaakt met de GGZ-instellingen omdat zij verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het
zorgplan waarin de essentiële voorwaarden (wederkerigheid) is opgenomen.

3.5

Aanvraag crisismaatregel

Crisismaatregel
Hulpdiensten
(politie/ambulance)

GGZ

Betrokkene / cliënt

Gemeente / burgemeester

Ontvangen melding of
aantreffen crisissituatie

•

•

•
Tijdelijke verplichte
zorg vooraf

•
•
•

Informatie verzamelen
betrokkene

Vaak zal bij een crisissituatie de politie en/of ambulance ter plaatse
gaan, zij handelen de crisissituatie vaak ook af. Zij mogen ook de
tijdelijke verplichte zorg en de aanvraag voor een medische verklaring
initiëren indien redelijkerwijs mag worden verondersteld dat een
crisismaatregel zal worden genomen. Hierop worden de burgemeester
en de zorgaanbieder geïnformeerd.
Indien een crisissituatie aan de burgemeester wordt gemeld zal deze
de crisisdienst inschakelen.

Als redelijkerwijs verondersteld kan worden dat CM zal worden
genomen en alleen als uiterst redmiddel
Maximaal 18 uur lang en niet meer dan 12 uur na onderzoek van
psychiater
Onafhankelijke psychiater onderzoekt betrokkene, vraagt justitiële
en politiële gegevens op en stelt medische verklaring op.
Verstrekking kan achterwege blijven indien strafrechtelijk onderzoek
zich hiertegen verzet.

•

Burgemeester vraagt historie op bij OvJ over eventuele eerdere
machtigingen en maatregelen

•

Burgemeester (of gemandateerde) dient betrokkene te horen zodat
diens zienswijze meegenomen kan worden
Indien er niet gehoord kan worden moet dit gemotiveerd worden in
de beschikking
Het horen biedt ook gelegenheid om betrokkene om toestemming te
vragen over het delen van zijn/haar gegevens met de PVP

Zo mogelijk horen
betrokkene

•

Besluit wel of geen
crisismaatregel

•
•
•

•

Nagaan of aan de criteria voor CM is voldaan
Als burgemeester geen CM neemt: geen wettelijk vervolg Wvggz
Als burgemeester wel CM neemt: bepalen geldigheidsduur (max. 3
dagen) en via Khonraad infoproduct “Beslissing tot nemen CM”
opstellen. Ook worden de persoonsgegevens doorgegeven aan de
PVP (indien hier toestemming voor is) en aan de zorgaanbieder

De crisismaatregel (CM) – voorheen de IBS – biedt de mogelijkheid om onmiddellijk verplichte
(psychische) zorg te verlenen. Dit kan alleen ingezet worden als uiterste middel bij een onmiddellijk
dreigend ernstig nadeel als gevolg van een psychische stoornis. De CM wordt, op basis van een
medische verklaring door een psychiater, opgelegd door de burgemeester. De CM duurt maximaal 3
dagen. Binnen 3 dagen beslist de rechter of de CM wordt voortgezet gedurende 3 weken.
Indien er sprake is van een crisissituatie, gaat vaak de politie en/of ambulance ter plaatse. Zij mogen
de aanvraag voor een medische verklaring initiëren indien redelijkerwijs mag worden verondersteld
dat een crisismaatregel zal worden genomen. Hierover worden de burgemeester en de
zorgaanbieder geïnformeerd. Een onafhankelijke psychiater onderzoekt de betrokkene. Alleen een
psychiater kan de medische verklaring afgeven.
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De burgemeester (of gemandateerde) dient de betrokkene te horen, zodat diens zienswijze
meegenomen kan worden. Indien er niet gehoord kan worden moet dit gemotiveerd worden in de
beschikking. Het horen biedt ook de gelegenheid om de betrokkene om toestemming te vragen over
het delen van zijn/haar gegevens met de patiëntvertrouwenspersoon (PVP).
De burgemeester neemt het besluit over het al dan niet inzetten van de crisismaatregel. De
burgemeester kan daarbij afwijken van het (negatief) advies van psychiater. Indien de burgemeester
besluit tot een crisismaatregel moet hij of zij de geldigheidsduur van de maatregel bepalen
(maximaal drie dagen) en via Khonraad infoproduct “Beslissing tot nemen CM” opstellen. Ook
worden de persoonsgegevens doorgegeven aan de PVP (indien hier toestemming voor is) en aan de
zorgaanbieder. Via Khonraad komt de beslissing bij de officier van justitie en bij de raad voor de
rechtsbescherming, die een advocaat toewijst.
Om de burgemeester te ondersteunen bij het nemen van een beslissing is in een van de
bijeenkomsten met beleidsmedewerkers veiligheid en zorg geopperd om de burgemeester van een
13
advies te voorzien waarin de medische verklaring en het horen gewogen worden. Een beschikking
kan tijdens kantooruren worden opgesteld door de OOV ambtenaar van de desbetreffende
gemeente. Dit is conform huidige praktijk.
Het besluit van de burgemeester staat open voor beroep. Dit dient binnen 3 dagen na de dag
waarop de beslissing is genomen ingediend te worden. Het beroep heeft geen schorsende werking
en er is geen mogelijkheid tot hoger beroep.
3.6.1 Voorstel voor implementatie
In het kader van het aanvragen van een crisismaatregel zijn er op hoofdlijnen drie wettelijke taken
en één voorstel van een taak die onder verantwoordelijkheid van de gemeente worden uitgevoerd:
1. Het bieden van een meldpunt (zie paragraaf 3.4.1);
2. Het bieden van de mogelijkheid aan betrokkene om gehoord te worden;
3. Het geven van advies aan de burgemeester;
4. Het beslissen door de burgemeester over de inzet van een crisismaatregel.

Voorstel:
Het voorstel is om het bieden van een meldpunt, het horen van de betrokkene en het geven van advies aan
de burgemeester in eerste instantie te beleggen bij de RDOG (sector MZVT). Zodra het zorg en
veiligheidshuis is ingericht, zal de Wvggz daar belegd worden.
Het nemen van de uiteindelijke beslissing kan niet gemandateerd worden en dient door de burgemeester
te geschieden.

13

Er is ook een mogelijkheid om bij de officier van justitie gegevens op te vragen over eerder afgegeven zorgmachtigingen /of
crisismaatregelen. Het heeft echter de voorkeur dat de psychiater dit doet. Dit dient nog besproken te worden met de GGZ.
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Het ‘melden’ is en behandeld in paragraaf 3.4.1. In paragraaf 3.4.1. is aangegeven dat tijdens
kantooruren het MZO als meldpunt voor de Wvggz wordt ingezet. Buiten kantoortijden kan het
melden worden belegd bij Kwadraad. Kwadraad heeft momenteel ook al de verantwoordelijkheid
om buiten kantoortijden meldingen van burgers op te nemen en te voorzien van de juiste
vervolgactie. Het melden buiten kantoortijden zal bij de uitvoering van de Wvggz op dezelfde wijze
geschieden als nu het geval.
In de Wvggz is opgenomen dat de burgemeester de betrokkene in de gelegenheid stelt om te
worden gehoord. Dit horen kan gemandateerd worden. De burgemeester dient vervolgens de
informatie van de psychiater en het resultaat van het horen de wegen om tot een besluit te komen.
Het is wenselijk dat de burgemeester desgewenst hierover een advies krijgt. Er is ter voorbereiding
aan de regioburgemeesters (via de beleidsmedewerkers veiligheid die de districtscolleges
voorbereiden) voorgelegd of zij behoefte hebben aan een dergelijk advies. Alle gemeenten die
hebben gereageerd, zijn positief over dit voorstel.
Ervaring met de huidige IBS in de BOPZ leert dat een crisissituatie vaak in de avond- en/of
nachtelijke uren ontstaat. Dit betekent dat het, door de noodzaak om direct in te grijpen, gewenst is
om het horen en het uitbrengen van het advies aan de burgemeester, te beleggen bij medewerkers
die piket hebben en/of buiten kantoortijden werken. Lokale medewerkers van gemeenten die ook
de competenties hebben om gevraagde werkzaamheden uit te voeren, werken doorgaans niet
buiten kantoortijden. Dit is wel het geval voor sommige medewerkers van de RDOG (sector MZVT)
en van Kwadraad. Zij hebben ook de competenties die nodig zijn om te horen en advies uit te
brengen aan de burgemeester. Het is daarmee een logische stap om het horen en het advies bij deze
14
partners te beleggen .
Ook is ter voorbereiding op dit implementatieplan bij elke gemeente de vraag uitgezet om met de
burgemeester te bespreken wat hij/zij vindt om het horen en het advies te beleggen bij de RDOG
(sector MZVT)/het zorg en veiligheidshuis. Op 11 juni hebben 15 van de 18 gemeenten deze vragen
beantwoord. Uit de antwoorden van deze 15 gemeenten blijkt dat er een groot draagvlak is voor het
voorstel. Van die 15 gemeenten hebben er 14 gemeenten positief gereageerd en heeft 1 gemeente
aangegeven dit punt te willen bespreken met andere burgemeesters in het AB van de
Veiligheidsregio.

4.

Regio-overleg

Het OM, de gemeente(n) en de geneesheer-directeuren van zorgaanbieders − eventueel aangevuld
met ander partijen zoals de politie − houden elke drie maanden een regio-overleg om de voortgang
en uitvoering van de Wvggz te monitoren en waar nodig bij te stellen.

14

Een kanttekening is dat er nog moet worden uitgezocht of dit mogelijk is op grond van de privacywetgeving.
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Om tot afspraken te kunnen komen, neemt de regio Hollands Midden ambtelijk (projectleider
Wvggz en projectleider zorg en veiligheidshuis) deel aan de kerngroep van eenheid Haaglanden. In
deze kerngroep nemen de geneesheer-directeuren, officier van justitie en politie deel. In dat overleg
komt ook het bij wet verplicht gestelde beleidsplan dat ggz aanbieders moeten opstellen, aan de
orde. In dit beleidsplan zal worden uitgewerkt hoe (ambulante) verplichte zorg zal worden
uitgevoerd.
Met het bestaan van deze kerngroep voldoet de regio Hollands Midden nu al aan het bij wet
verplichte overleg met de officier van justitie, de geneesheer-directeur en politie. Het voorstel is om
in 2019 ambtelijk aan te blijven sluiten bij de eenheid Haaglanden. Een keuze die vervolgens later in
het jaar kan worden gemaakt, betreft:
Op welk schaalniveau wil de regio in de toekomst het regio-overleg organiseren? Op
eenheidsniveau (dit is het schaalniveau waarop ook politie en OM zijn georganiseerd) of op
regionaal niveau (op het niveau van het zorg en veiligheidshuis)?
Welke functionaris(sen) vanuit de gemeente(n) nemen deel aan het regio-overleg? Is dat op
bestuurlijk of ambtelijk niveau? Is dat een functionaris die namens alle 18 gemeenten kan
spreken?

5.

Informatie delen en ICT

De formele uitwisselingen tussen ketenpartners hebben een basis in de Wvggz. Voor andere
gegevensuitwisselingen wordt de handreiking bemoeizorg gehanteerd. Deze wordt momenteel
geactualiseerd.
Landelijk wordt gewerkt aan een aanpassingen van Khonraad, de applicatie die nu wordt gebruikt
voor de IBS. Het is nog niet duidelijk welke aanpassingen exact worden gedaan. Naast Khonraad,
wat door alle gemeenten in de regio wordt gebruikt, is het noodzakelijk dat er een vorm van
beveiligde mail kan worden gebruikt. Landelijk wordt samengewerkt tussen Khonraad, Zorgmail en
Zivver om zorg te dragen dat vanaf 1 januari 2020 ook met partijen die niet aangesloten zijn op
Khonraad veilig kan worden gemaild. Te denken valt aan de communicatie met de betrokkene.
Uiteraard kan er ook voor worden gekozen om per brief te communiceren. Het is belangrijk dat
dossiervorming zodanig plaatsvindt dat er effectief kan worden gehandeld zodra een aanvraag voor
de Wvggz (zorgmachtiging en crisismaatregel) wordt voorbereid. Verkend moet worden wat de
meest effectieve wijze van dossiervorming is of kan zijn.
Zodra er meer over de aanpassingen van Khonraad bekend is, zal aan alle gemeenten gevraagd
worden om lokaal zorg te dragen voor implementatie van de nieuwe functionaliteiten van
Khonraad. Op korte termijn wordt aan gemeenten de vraag voorgelegd in hoeverre er gebruik
gemaakt wordt van de beveiligde mail en in hoeverre eenieder individueel voorbereidingen moet
treffen ten behoeve van het implementeren van de Wvggz.
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6.

Communicatie over de Wet

De verwachting is dat er landelijk een campagne komt ten aanzien van het landelijke
telefoonnummer voor zorgmeldingen van verwarde personen. Het landelijke meldpunt wordt naar
elke regio doorgeschakeld. Met deze campagne wordt veel aandacht geschonken aan het melden
van zorgen over deze doelgroep. De doelgroep verwarde personen valt redelijk samen met de
15
doelgroep die onder de Wvggz valt. In VNG verband is men terughoudend om daarnaast veel
ruchtbaarheid te geven aan de Wvggz. De argumentatie is dat het er niet duidelijker wordt wanneer
zowel het meldpunt verwarde personen als de invoering van de Wvggz tegelijkertijd in het nieuws
komen.
Het voorstel is om in de regio voor 1 januari 2020 geen inwonerscampagne over de Wvggz te
voeren. Wel is het voorstel om hier meer bekendheid aan te geven zodra het zorg en veiligheidshuis
meer in de steigers staat. Het gaat dan vooral om de bekendheid van het kunnen melden van zorgen
en de wijze waarop er met deze meldingen omgegaan wordt; ook aan professionals in de wijken. Dit
is niet eerder dan in 2020 aan de orde, oftewel na invoering van de Wvggz.
Wel stellen wij voor om in het najaar van 2019 de rol en werkwijze van het zorg en veiligheidshuis
beter onder de aandacht te brengen bij de (lokale) professionals. Dit zal ten minste door middel van
bijeenkomsten vormgegeven worden. Gedurende deze bijeenkomsten worden onder meer reële
casussen doorlopen.
Nadat onder professionals het zorg en veiligheidshuis meer bekend is, kunnen ook inwoners van de
regio worden geïnformeerd. Te zijner tijd zal hiervoor een communicatieplan worden gemaakt.

7.

Middelen

In de meicirculaire 2019 is een bedrag van € 20 miljoen opgenomen voor de landelijke uitvoering
van de Wvggz. Uit de mei-circulaire 2019 blijkt dat er voor de regio Hollands Midden structureel
circa €800.000 beschikbaar komt. Voor 2020 is € 809.599 beschikbaar.
16

Het ontwikkelteam heeft een calculatie (zie bijlage 3) gemaakt voor de kosten van de uitvoering
17
van de gemeentelijke taken . Uitgangspunt bij de berekening is dat kritisch rekening wordt houden
met de efficiencyvoordelen die zich zullen voordoen door de synergie van de nieuwe met reeds
bestaande taken.

15

Er is een landelijke werkgroep over de Wvggz.
De calculatie is inclusief onderaannemer schap van Kwadraad.
17
Uitgezonderd de contactpersoon voor de essentiële voorwaarden zoals nodig uit de Wmo, Participatiewet,
schuldhulpverlening en/of huisvesting.
16
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Bij de calculatie is de aanname gedaan dat veel van inwoners waar meldingen over gemaakt worden
die leiden tot een zorgmachtiging, al bekend zijn bij de RDOG (sector MZVT) en/of het
veiligheidshuis. De inschatting van de RDOG (sector MZVT) is dat op basis van de huidige
meldingen met een zekere complexiteit er minimaal 60 en maximaal 200 meldingen zullen leiden tot
een verkennend onderzoek en mogelijk een aanvraag voor een zorgmachtiging. Hierdoor ontstaat
een bandbreedte voor de budgettering. Meldingen die niet tot een verkennend onderzoek leiden,
worden behandeld conform huidige afspraken.
Voor het inschatten van het aantal crisismaatregelen is het gemiddeld aantal IBS-en van de
afgelopen 10 jaar onder de huidige BOPZ gehanteerd. Dit zijn er ca. 330. Verder is de aanname
18
gedaan dat slechts in de helft van het aantal de betrokkene gehoord zal worden . In de calculatie is
daarom gerekend met 150 hoor-gesprekken. Er is echter gecalculeerd met het uitgangspunt dat
voor elke betrokkene inspanningen worden gedaan om te kunnen horen. Wanneer er gehoord
wordt, is een advies aan de burgemeester gewenst. Dit zijn er dan ook 150.
Vervolgens zijn er aannames gedaan over het aantal extra uren per activiteit en de noodzaak tot
piket in het kader van crisismaatregelen. Zie voor meer details: bijlage 3.

7.1

Benodigd budget voor 2020

De verwachting is dat uiterlijk per 1 januari 2021 het zorg en veiligheidshuis gerealiseerd is en dat
het zorg en veiligheidshuis vanaf die datum de taken in het kader van de Wvggz zal gaan uitvoeren.
Omdat de taken tijdelijk (alleen 2020) bij de RDOG (sector MZVT) worden ondergebracht, zal de
RDOG bij elke gemeente een subsidieaanvraag indienen.
Het voorstel is om uit te gaan van de maximale variant waarbij 200 verkennende onderzoeken/
aanvragen tot zorgmachtiging worden gedaan en er in 150 situaties wordt gehoord en geadviseerd.
Het benodigde bedrag voor de uitvoering in 2020 bedraagt € 519.000.
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Het aan te vragen subsidiebedrag per gemeente wordt bepaald op basis van de bij de RDOG
gebruikelijke verdeelsleutel. In bijlage 4 is opgenomen tot welke subsidiebedragen per gemeente dit
heeft geleid.
De kosten voor de RDOG zijn voor 2020 begroot op € 519.000. Dit betekent dat er middelen
overblijven bij de gemeenten. Er immers in 2020 € 809.599 beschikbaar gesteld door het rijk. In
bijlage 4 is de rijksbijdrage per gemeente in beeld gebracht.
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De Wvggz schrijft voor dat de betrokkene in de gelegenheid moet worden gesteld om gehoord te worden. Dit zal in
praktijk lang niet altijd gerealiseerd kunnen worden.
19
In bijlage 3 wordt gesproken over incidentele kosten ad € 43.000. Deze worden door de RDOG uit de middelen voor
nieuwe producten en diensten bekostigd.
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Aan de aanname over het aantal meldingen Wvggz kleeft een risico , namelijk dat er (wellicht mede
door publiciteit van de Rijksoverheid) extra meldingen worden gedaan doordat mensen, wellicht
onterecht, verwachten dat de Wvggz nu wel een oplossing gaat bieden voor de zorgen die zij
hebben.

8.

Besluitvorming

27 juni
3 juli
3 en 15 juli
Juli
19 september
28 en 30
oktober
30 oktober
28 november
en 10 december
11 december

Presentatie implementatieplan Wvggz in AB Veiligheidsregio.
Vaststelling implementatieplan Wvggz in PPG.
Ter informatie implementatieplan Wvggz in districtscolleges.
Subsidieaanvraag door RDOG bij de 18 aangesloten gemeenten.
Ter informatie en bespreking procesontwerp op hoofdlijnen en governance
zorg en veiligheidshuis en monitoring Wvggz in AB Veiligheidsregio.
Ter informatie en bespreking voortgang ontwikkeling zorg en veiligheidshuis
en implementatie Wvggz in districtscolleges.
Ter informatie en bespreking procesontwerp op hoofdlijnen en governance
zorg en veiligheidshuis en monitoring Wvggz in PPG.
Ter informatie en bespreking procesontwerp en governance zorg en
veiligheidshuis en voortang implementatie Wvggz in districtscolleges.
Vaststellen governance en organisatie-ontwerp zorg en veiligheidshuis en
voortgang implementatie Wvggz in PPG.
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Bijlage 1: samenvatting reacties gemeenten
samenwerking zorg & veiligheidshuis en bemoeizorg
In het PPG/RDOG van 27 maart jongstleden is besloten dat verkend zal worden in hoeverre de
uitvoering van de Wvggz regionaal kan worden ondergebracht binnen de kaders van een zorg en
veiligheidshuis. Voor deze verkenning zijn regionale bijeenkomsten georganiseerd met
beleidsmedewerkers op gebied van zorg, veiligheid en sociaal domein. Op basis van deze
bijeenkomsten is input verzameld vanuit alle achttien gemeenten in de regio ten aanzien van de
samenwerking tussen een zorg en veiligheidshuis en de lokale uitvoeringspraktijk, evenals de
positionering van bemoeizorg.

Samenwerking binnen een zorg en veiligheidshuis
Over het algemeen zijn de gemeenten het erover eens dat zoveel mogelijk opgepakt dient te
worden op lokaal niveau. Dit betekent dat in principe casuïstiek op lokaal niveau wordt opgepakt en
dat het zorg en veiligheidshuis een aanvullende en ondersteunende aanpak kan bieden aan de
lokale professionals. Deze ondersteunende aanpak is gericht op inhoudelijke bijstand, regievoering
en doorbraak in complexe casuïstiek binnen het zorg, veiligheid en sociaal domein. Hiervoor is wel
onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling met de lokale uitvoeringspraktijk vereist,
evenals duidelijke werkafspraken. Met name bij complexe casuïstiek zien gemeenten een rol
weggelegd voor het zorg en veiligheidshuis. Reden hiervoor is dat bij het zorg en veiligheidshuis
meer kennis en expertise aanwezig is op gebied van complexe casuïstiek met een veiligheidsrisico
dan bij de lokale professionals. Omdat de verplichte zorg binnen de Wvggz naar verwachting veelal
complexe casuïstiek bevat, kan gesteld worden dat de aanvullende taken voor gemeenten belegd
kunnen worden binnen het zorg en veiligheidshuis.
Vanwege de kennis en expertise binnen het zorg en veiligheidshuis, kan de gemeenten mogelijk ook
ondersteuning geboden in de vorm expertisecentrum. In dit kader kan worden ingezet op
kennisdeling en het uitwisselen van best practices met lokale uitvoerders. Dit komt bij verschillende
gemeenten naar voren.

Bemoeizorg
Onder bemoeizorg wordt verstaan: het bieden van (ongevraagde) hulp aan cliënten met complexe
problematiek die zorg mijden. Echter blijkt uit reacties van gemeenten dat de interpretatie van het
begrip bemoeizorg diffuus is.
Een aantal gemeenten geeft aan dat zij de huidige positionering van bemoeizorg als positief ervaren.
Het Meldpunt Zorg en Overlast verleent momenteel een deel van deze bemoeizorg, maar veel
wordt lokaal opgepakt. Daarnaast zijn er in de regio Hollands Midden ook enkele grote gemeenten
waar momenteel op lokaal niveau reeds afspraken zijn gemaakt met ketenpartners over
bemoeizorg. Zij zien graag dat de bemoeizorg zo lokaal mogelijk (binnen gemeente of dichtbij
gemeente) wordt belegd en zoveel mogelijk door de gemeente wordt opgepakt.
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Vergelijkbaar met de samenwerking tussen het zorg en veiligheidshuis en de lokale professionals,
wordt ook in het kader van bemoeizorg aangegeven dat het zorg en veiligheidshuis een rol kan
spelen bij complexe casuïstiek. Tevens zou volgens een merendeel van gemeenten het zorg en
veiligheidshuis de regie kunnen voeren in het proces van bemoeizorg bij complexe casuïstiek,
hetgeen veelal het geval is binnen de kaders van de Wvggz.
Het meldpunt voor de Wvggz wordt door vrijwel alle gemeenten gezien als een regionale functie.
Daarbij is van belang dat er goed en adequaat contact is tussen het regionale meldpunt en de lokale
uitvoeringspraktijk om (de minder complexe) casuïstiek zo snel mogelijk op te pakken.
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Bijlage 2: overzicht reacties gemeenten mandateren
zorg en veiligheidshuis (ter bespreking met
burgemeester)

Alphen aan den
Rijn

Bodegraven –
Reeuwijk
Gouda
Hillegom - Lisse
– Teylingen (HLT
samen)

Wat vindt jouw gemeente van het
mandateren van het zorg en
veiligheidshuis om de betrokkene
te horen? Wanneer jullie hiervan
geen voorstander zijn, bij wie zou je
dit dan willen beleggen?

Wat vindt jouw gemeente ervan als
het veiligheidshuis een advies aan
de burgemeester op zou stellen over
de verkregen informatie (horen,
medische verklaring)? Als jullie
hiervan geen voorstander zijn, wat
is dan jullie voorstel?

Op dit moment lijkt het zorg en
veiligheidshuis de meest logische
partner om voor deze taak te
mandateren. De gemeente Alphen
aan den Rijn is sterk voorstander
van het uitgangspunt “lokaal tenzij”.
Er zal dus nog wel verder duidelijk
moeten worden wat er dan exact
geboden kan worden en hoe de
werkwijze gaat aansluiten aan dat
wat lokaal georganiseerd is.

Duidelijk is dat de medische
expertise hiervoor op dit moment
niet voorhanden is binnen de
gemeentelijke organisatie. Advies op
dit punt zal dus van buitenaf moeten
komen. Of het advies dan direct aan
de burgemeester verstrekt zou
moeten worden of dat er intern nog
een lokale aanvulling behoeft, is nog
niet duidelijk. Er is nog te weinig
bekend om hierover nu te besluiten
maar het zorg en veiligheidshuis is
een mogelijke kandidaat voor het
opstellen van een advies over de
verkregen informatie.

Gemeente Gouda is er voorstander
van om hiervoor het zorg en
veiligheidshuis te mandateren.
De gemeenten HLT zijn voorstander
van het mandateren van het zorg en
veiligheidshuis om de betrokkene te
horen. Uiteraard onder de juiste
juridische voorwaarden en waarbij
het van belang is dat indien hiervoor
gekozen zou worden de lijnen tussen
de gemeente en het Veiligheidshuis
kort zijn, zodat mogelijke
aanpassingen in het proces snel en
gemakkelijk opgepakt kunnen
worden.

Gemeente Gouda is er voorstander
van om dit advies op te laten stellen
door het zorg en veiligheidshuis.
De gemeenten HLT zijn voorstander
als het Veiligheidshuis deze adviesrol
op zich zou nemen.

Hillegom: Eindbesluit blijft bij BM.
Lisse: BM kan, indien zij dit nodig
acht, zelf blijven horen.
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Kaag en
Braassem

Katwijk

Krimpenerwaard

Leiden

Leiderdorp

In principe kunnen deze taken bij de
partijen binnen het zorg en
veiligheidshuis ondergebracht
worden, gelet op de specialistische
kennis die dit vergt, een eenduidige
handelingswijze en één organisatie
geeft duidelijkheid richting lokale
zorg- en hulp partijen, maar ook
voor inwoners.
Het lijkt de gemeente Katwijk een
logische keuze de hoor/wederhoor
van betrokken te mandateren bij of
het zorg en veiligheidshuis of de
GGD. Zodat niet alle gemeentelijke
zorgteams een 24/7 bereikbaarheid
en beschikbaarheid hoeven te
hebben. Dit scheelt in kosten en
organisatie.
Gemeente Krimpenerwaard gaat
akkoord met het mandateren van
het horen van de betrokkene door
het zorg en veiligheidshuis.
Vanuit de gemeente Leiden is er de
wens om de gestelde vragen te
bespreken met de andere
burgemeesters in het AB van de
Veiligheidsregio.
Enerzijds voorziet de burgemeester
van Leiderdorp nog behoorlijk wat
vraagstukken:
 Welke partijen / mensen
gaan de onderzoeken doen?
 Zijn die voldoende
geëquipeerd?
 Zijn er garanties t.a.v. het
tijdpad?
 Hoe houden we grip op het
proces?
 Hoe voorkomen we dat er
straks (weer) steeds meer
geld moet naar in dit geval
het Zorg en Veiligheidshuis,
zonder dat er vanuit de
gemeente(n) voldoende
controle op is?
Allemaal vragen die vooraf
beantwoord moeten worden.
Anderzijds onderkent zij dat er niet
heel veel alternatieven zijn. Daarom

In principe deze taken bij de partijen
binnen het zorg en veiligheidshuis
ondergebracht kunnen worden, gelet
op de specialistische kennis die dit
vergt, een eenduidige
handelingswijze en één organisatie
geeft duidelijkheid richting lokale
zorg- en hulp partijen, maar ook voor
inwoners.
Het is niet onlogisch dit onder te
brengen bij het zorg en
veiligheidshuis en dit als advies op te
nemen in Khonraad.

Gemeente Krimpenerwaard staat
positief tegenover om het opstellen
van advies aan de burgemeester
onder te brengen in het zorg en
veiligheidshuis.
Vanuit de gemeente Leiden is er de
wens om de gestelde vragen te
bespreken met de andere
burgemeesters in het AB van de
Veiligheidsregio.
De voorkeur gaat uit naar een advies
van het zorg en veiligheidshuis, met
daarbij de informatie op basis
waarvan het advies tot stand
gekomen is. Zo wordt inzichtelijk hoe
de beschikbare informatie gewogen
is, zodat de burgemeester eventueel
zelf nog (op grond van eigen
afwegingen) eventueel tot een
andere beslissing kan komen.
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dienen er in elk geval goede
afspraken te worden gemaakt ten
aanzien van het proces en er moet
goede afstemming zijn tussen zorg
en veiligheidshuis en de
(gemeentelijk vertegenwoordiger
van de) burgemeester. Ook is meer
inzicht in de financiële gevolgen
nodig, voordat alles op een goede
manier uitgewerkt kan worden.
Nieuwkoop
Noordwijk
Oegstgeest

Voorschoten

Waddinxveen

Zoeterwoude

Het horen van een betrokkene is
een gevoelig onderdeel van het
proces. Dit vraagt om tact en
professionaliteit. Voor gemeenten
waar deze kennis nu nog niet
aanwezig is, is het goed dat dit
gemandateerd kan worden naar het
zorg en veiligheidshuis. Een groot
voordeel hiervan is dat het gesprek
plaatsvindt met een ervaren
persoon en dat de betrokkene in een
gestroomlijnd proces terecht komt
waar hij/zij de juiste zorg en
aandacht kan krijgen.
Voorschoten is voorstander voor
het mandateren van het horen.
Randvoorwaarde is dat het zorg en
veiligheidshuis beschikt over lokale
kennis en dossierinformatie en dat
de lijnen tot de gemeente kort zijn.
Dit dient nader uitgewerkt te
worden binnen zowel de gemeenten
als het zorg en veiligheidshuis. Het
heeft daarbij de voorkeur als de
gemeenten zoveel mogelijk
hetzelfde werken om het
uitvoerbaar te houden voor
specialisten in het zorg en
veiligheidshuis.
Waddinxveen staat positief
tegenover het mandateren van het
zorg en veiligheidshuis voor het
horen van de betrokkene. Er is
echter wel interesse in de
praktijkuitwerking van het een en
ander.
Gemeente Zoeterwoude gaat
akkoord met het mandateren van

Dit is een goed plan. Hierbij is het wel
van belang dat de verkregen
informatie wordt vergezeld van een
kort bestuurlijk advies over
eventuele risico’s en vervolgstappen.

Voorstander, maar ook hierbij is het
van belang dat er lokale kennis is en
de beschikking over voldoende
informatie om goed te kunnen
informeren. Tevens zullen de experts
van het zorg en veiligheidshuis
getraind moeten worden in de
politieke en bestuurlijke aspecten die
komen kijken bij een
burgemeestersbesluit.

Gemeente Waddinxveen staat
positief tegenover het adviseren
over de verkregen informatie. Er is
echter wel interesse in de
praktijkuitwerking van het een en
ander.
Gemeente Zoeterwoude gaat
akkoord met het adviseren door het
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Zuidplas

het zorg en veiligheidshuis voor het
horen van de betrokkene, daar de
betrokkene gehoord wordt door
deskundige medewerkers (GGD /
GGZ).
Gemeente Zuidplas is voorstander
om het zorg en veiligheidshuis te
mandateren voor het horen van de
betrokkene.

zorg en veiligheidshuis aan de
burgemeester op basis van de
verkregen informatie. Daarbij dient
het advies opgesteld te worden door
deskundigen.
De gemeente Zuidplas staat positief
tegenover om het opstellen van
advies aan de burgemeester onder te
brengen in het zorg en
veiligheidshuis.
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Bijlage 3: Begroting inzet van taken gemeenten in
kader Wvggz20
Deze inschatting is gemaakt voor de inzet in het jaar 2020. Gedurende 2020 komt er meer zicht op
de benodigde capaciteit en kan een bijstelling plaatsvinden. Het gaat voor een deel om geheel
nieuwe taken, met een onbekende dynamiek. Daarom is gekozen om te werken met een ruime
bandbreedte van mogelijke aantallen aanvragen.
Aantal aanvragen
Gebaseerd op huidige casuïstiek:
a. Veiligheidshuis;
b. Meldpunt Zorg en Overlast;
c. IBS (toegekend);
d.

Expertise forensische artsen GGD.

Meldfunctie/Zorgmachtiging
We hebben vanuit de huidige casuïstiek een beeld voor welke mensen een zorgmachtiging mogelijk
gepast zou zijn. We hebben geen beeld of mensen uit hun omgeving echt een zorgmachtiging aan
gaan vragen. Kunnen we bij de start in 2020 extra veel aanvragen verwachten, wordt het daarna
stabiel?
Op grond van de bij ons bekende casuïstiek verwachten we minimaal 60 en maximaal 200
aanvragen voor zorgmachtiging per jaar waar een verkennend onderzoek zal plaatsvinden.
Aanvragen die niet tot een verkennend onderzoek leiden, worden gerekend als regulier werk voor
het huidige Meldpunt Zorg & Overlast (MZO).
Crisismaatregel
Het aantal IBS maatregelen in HM ligt de afgelopen jaren rond de 330. We verwachten dat deze
aanvragen in 2020 ongeveer hetzelfde zullen zijn. In alle gevallen moet geprobeerd worden om
iemand te horen. Ook als het horen niet lukt, kan het wel tijd kosten (pogingen contact te leggen,
eventueel wel reizen maar toch geen gesprek mogelijk, verslag leggen, bericht daarover naar
burgemeester). Het is waarschijnlijk niet in alle gevallen mogelijk om deze cliënten te horen (o.a. bij
ernstige psychose, agressief gedrag, geen tijd i.v.m. veiligheid cliënt). We verwachten dat er
uiteindelijk in maximaal 150 zaken echt gehoord kan worden. Het advies aan de burgemeester zal
dus ook in maximaal 150 gevallen (wanneer het lukt om een cliënt te horen) worden gegeven.

Taken en uren
Gebaseerd op:
a. Landelijke handreikingen, wet en overige info Wvggz;
20

Opgesteld door het ontwikkelteam (projectleiding vanuit gemeenten, manager Veiligheidshuis en manager en
beleidsmedewerkers GGD HM).
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b.

c.

Ervaring met huidige werkprocessen binnen Veiligheidshuis, de sector MZVT en
Kwadraad (o.a. BIJ-vrijkomen bijzondere gedetineerden, Wet Tijdelijk Huisverbod
en reguliere werk);
Berekeningen Q-consult voor Veilig Thuis.

In dit overzicht is alleen gerekend met de nieuwe taken vanuit de gemeenten in het kader van de
meldfunctie en de crisismaatregel. Dit betekent dat de werkzaamheden die (grotendeels)
overlappen met al bestaande werkzaamheden, niet zijn meegenomen in de berekening.
De extra inzet die voor deze taken georganiseerd moet worden, worden in 2020 voor het grootste
deel geïntegreerd in het Meldpunt Zorg & Overlast. Hierdoor ontstaat synergie met de overige
werkzaamheden, waardoor de kosten lager zijn. Zonder deze constructie, is ook bij weinig
aanvragen, voor deze taken minimaal 4 FTE extra noodzakelijk. Als er veel aanmeldingen zijn, is het
voordeel kleiner. In deze berekening is uitgegaan van de huidige capaciteit van het Meldpunt Zorg &
Overlast, het CIT Jeugd en de bereikbaarheid buiten kantooruren (BBK) van Kwadraad.
MELDFUNCTIE +
AANVRAAG
ZORGMACHTIGING

WAT

VOORGESTELDE PARTIJ
(huidige uitvoerders)

Bereikbaarheid 24/7

-

AANVRAAG
CRISISMAATREGEL

Aanvullende info
melding opnemen;
Beoordelen passend
vervolg;
Uitvoeren verkennend
onderzoek;
Invullen aanvraag
zorgmachtiging;
Informeren melder;
Informeren cliënt over
vervolg*.

Binnen kantooruren:
MZO
Buiten kantooruren:
BBK van Kwadraad

MZO
+ CIT jeugd bij 16/17 jarigen

Uren/casus
(gemiddeld)
Geen nieuwe
taak
25

WAT

MOGELIJKE PARTIJ

Horen cliënt 24/7
Inzet
(Bereikbaarheid buiten
kantooruren via BBK Kwadraad)
Adviseren 24/7 burgemeester*
Inzet;
Bereikbaarheid buiten
kantooruren.

Kwadraad
+ CIT jeugd voor 16/17 jarigen
LET OP: uren nog niet
afgestemd met Kwadraad
MZO

3,5

Inzet
Bereikbaarheid buiten
kantooruren

1,25
piket

* Informeren cliënt over vervolg
Opgenomen in overleg met gemeenten: staat niet in de wet.
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-

-

-

In de handreiking wordt alleen een eerste contact met cliënt besproken. Die zou dan niet op
de hoogte raken van het vervolg: wel/geen aanvraag zorgmachtiging.
Vanuit de geest van de wet (verplichte zorg voorkomen) en het algemene uitgangspunt om
goede zorg te verlenen, is het juist van belang en werkzaam om goed contact proberen te
houden met de cliënt. Dat geeft mogelijk ruimte voor de inzet van vrijwillige zorg. Mocht er
toch een zorgmachtiging komen, dan zal de inzet van verplichte zorg in veel gevallen beter
verlopen als de cliënt wel steeds is gehoord en meegenomen in het traject. Het is ook
mogelijk dat er naast de (eventueel aangevraagde) verplichte zorg andere zorg nodig is
waar de cliënt wel voor open staat.
Bij een goed omschreven evident belang (gevaar voor patiënt en/of omgeving) kan er
gekozen worden om de cliënt niet te informeren.
Zonder deze inzet zou het vooral een administratief proces worden, waarin een cliënt na
een eerste gesprek op een bepaald moment brieven ontvangt over besluiten die over
hem/haar genomen zijn.
Voor deze taak zijn alleen de extra uren rond deze procedure opgenomen. De overige tijd
wordt beschouwd als regulier werk van het huidige Meldpunt Zorg & Overlast.

* Advies aan burgemeester
Op verzoek van gemeenten opgenomen: staat niet in de wet.
Vanuit verschillende gemeenten is verzocht om een inhoudelijk advies voor de
burgermeester bij een crisismaatregel. Dat gaat om een advies over de medische verklaring,
de informatie over eerder verplichte zorg, of iemand op dat moment al verplichte zorg
ontvangt (max. 18 uur voorafgaand aan crisismaatregel) en het verslag van het horen van
de cliënt.
Als de cliënt niet gehoord kan worden, beschikt de burgemeester alleen over de medische
verklaring, de informatie over eerder verplichte zorg en of iemand op dat moment al
verplichte zorg ontvangt (max. 18 uur voorafgaand aan crisismaatregel). De medische
verklaring zal dan leidend zijn, evenals momenteel bij een IBS. Dan is er waarschijnlijk geen
behoefte aan een inhoudelijk advies.
Competentieprofiel medewerkers
Op grond van landelijke richtlijnen en ervaring in de regio gaan we uit van medewerkers:
 Voor het verkennend onderzoek en advies burgemeester: met GGZ-expertise (schaal 10);
 Voor het horen van de cliënt: met crisiservaring (schaal 10).

Incidentele kosten 2019-2020
Voor de volgende werkzaamheden worden incidentele kosten beraamd voor de periode 20192020:
-

Inrichten werkproces;
Inrichten dossier (in bestaand systeem);
Inrichten rapportage (in bestaand systeem);
Samenwerkingsafspraken maken;
Deskundigheidsbevordering.
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PM informatievoorziening: mogelijk zijn er kosten voor het aanpassen van de
informatievoorziening binnen het zorg en veiligheidshuis en binnen gemeenten. Dit is in
aanvulling/aansluiting op wat landelijk ontwikkeld wordt. Daarbij gaat het om dossiervorming, veilig
mailen en informatie-uitwisseling tussen systemen.
Wij zijn er in onderstaande berekening van uitgegaan dat het dossier voor de meldfunctie en de
rapportage daarover, ingericht kan worden in het bestaande systeem binnen het Meldpunt Zorg &
Overlast. Het advies is om dit voor 2020 op deze manier in te richten. Zodra er meer zicht komt op
de casuïstiek, kunnen er eventueel andere keuzes gemaakt worden.

Risico’s
1.
2.
3.
4.

Er worden meer (incidentele en/of structurele) aanvragen gedaan dan verwacht;
Het geschatte aantal uren voor bepaalde taken is niet voldoende;
Landelijke eisen aan het informatiesysteem passen niet binnen het bestaande systeem;
Indien de huidige capaciteit van het Meldpunt Zorg & Overlast op grond van gemeentelijk
beleid wordt terug gebracht, valt de synergie met dit werk (deels) weg. De meldfunctie
Wvggz wordt dan duurder.

Er moeten afspraken gemaakt worden over het opvangen van de risico’s.
Alle aanvragen moeten wel afgehandeld worden volgens de, met elkaar vast te stellen,
kwaliteitseisen. Voor deze taak geldt dat er een minimale vaste basis nodig is om de fluctuatie deels
zelf op te kunnen vangen, bovenop de reguliere capaciteit van het Meldpunt Zorg & Overlast. Ter
vergelijking: voor Veilig Thuis is afgesproken dat ze 5% stijging zelf opvangen, voor stijgingen
daarboven zijn aanvullende afspraken.
In de piketfunctie voor het advies aan de burgemeester zit geen synergie met andere
taken/bereikbaarheid. Voor het invullen van een piket zijn voldoende middelen en voldoende
mensen nodig. Met de middelen uit het scenario “laag” is het invullen van het piket mogelijk niet
haalbaar. Dit vraagt nadere uitwerking.
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Financiële uitwerking
UREN/ JAAR

FTE
(Uren/jaar: 1320)

Structureel (huidige inschatting)
Meldfunctie / aanvraag
zorgmachtiging 60-200 aanvragen /jr
25 uur / aanvraag
laag: 60 x 25 = 1.500
hoog: 200x 25 = 5.000
Crisismaatregel
330 aanvragen/jr
Horen cliënt 3,5x330=1.155
330 aanvragen /jr
3,5 uur/aanvraag

KOSTEN K€
(FTE x 105k)
laag
(60
aanvragen)

hoog
(200 aanvragen)

119,32

397,73

0,88

91,88

91,88

Inzet 0,14

14,91

14,91

piket

14,51

14,51

240,62

519,03

33,09

33,09

-inrichten dossier
-inrichten rapportage
in bestaand systeem

5

5

Deskundigheidsbevordering
Voor 5-7 mensen

5

5

PM

PM

43,09
283,71

43,09
562,12

Advies burgemeester 1,25x150=188
150 aanvragen/jr
- 1,25 uur/inzet per aanvraag
- Bereikbaarheid buiten kantooruren
(piket)

laag: 1,14
hoog: 3,79

subtotaal structureel
Incidenteel (deels in 2019)
Beleidsmedewerker schaal 11:
-Inrichten werkproces: 12 uur/wk
gedurende 6 mnd= 312
- Samenwerkingsafspraken 4 uur /wk
gedurende 6 mnd= 104
12+4 =16 uur/wk gedurende 26 weken

PM: aanpassen informatievoorziening
-bij gemeenten
- nieuw systeem voor meldfunctie
subtotaal incidenteel
Totaal structureel en incidenteel in k€

0,24
0,08
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Bijlage 4 verdeling middelen conform RDOG normen
In onderstaande tabel is opgenomen:
- De afgesproken actuele verdeling voor de begroting van RDOG middelen op basis van
inwoneraantal;
- De kosten per gemeente voor de uitvoering van de Wvggz. Op basis hiervan zal de RDOG
per gemeente een subsidieaanvraag indienen;
- De rijksbijdrage conform VNG informatie. De basis hiervoor is de 20 miljoen die
opgenomen is in de meicirculaire. Nadrukkelijk is hier van belang dat de verdeling naar
gemeenten is gebaseerd op een concept-verdeelmodel van de VNG (voorjaar 2019). De
bedragen per gemeente in de meicirculaire kunnen dus hiervan enigszins afwijken;
- De resterende rijksbijdrage per gemeente. Dit betreft de middelen die de gemeente ter
beschikking heeft voor eigen inzet. Te denken valt aan meerkosten voor Khonraad of de
inzet van de coördinator. Taken die nu in het kader van de IBS door de gemeente
worden uitgevoerd, zijn hierbij als reguliere taken en kosten beschouwd. Deze kosten
worden nu ook gemaakt.

Alphen aan den Rijn
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Krimpenerwaard
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas
Totaal

inwoners per 0101-2018
109.682
33.948
72.700
21.812
26.625
64.956
55.644
124.306
27.197
22.746
28.269
42.661
23.887
36.584
25.453
27.578
8.430
41.882
794.360

aabvraag RDOG
subsidie
€ 71.661
€ 22.180
€ 47.499
€ 14.251
€ 17.396
€ 42.439
€ 36.355
€ 81.216
€ 17.769
€ 14.861
€ 18.470
€ 27.873
€ 15.607
€ 23.902
€ 16.630
€ 18.018
€ 5.508
€ 27.364
€ 519.000

€ 519.000

budget conform
mei-circulaire
2019
€ 116.409
€ 31.459
€ 84.047
€ 24.599
€ 26.479
€ 67.861
€ 58.269
€ 114.450
€ 26.755
€ 23.913
€ 31.891
€ 48.407
€ 19.610
€ 32.930
€ 23.060
€ 30.066
€ 11.086
€ 38.308
€ 809.599

resterende
rijksbijdrage per
gemeente
€ 44.748
€ 9.279
€ 36.548
€ 10.348
€ 9.083
€ 25.422
€ 21.914
€ 33.234
€ 8.986
€ 9.052
€ 13.421
€ 20.534
€ 4.003
€ 9.028
€ 6.430
€ 12.048
€ 5.578
€ 10.944
€ 290.599
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