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1. Samenvatting voorstel
Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking. In het acute proces van de
Wvggz krijgt de burgemeester de bevoegdheid om een Crisismaatregel af te geven. Naast de
gebruikelijke medische verklaring van de psychiater (momenteel het geval bij IBS), ontvangt de
burgemeester ook een hoorverslag van de hoor-medewerker. In het oorspronkelijke besluit, dat op 3
juli is voorgelegd aan het PPG, is de mogelijkheid opgenomen om de medische verklaring en het
hoorverslag te laten wegen door de hoor-medewerker en deze weging als advies aan te bieden aan
de burgemeester.
De weging van de hoor-medewerker tussen de medische verklaring en het hoorverslag blijkt echter in
de praktijk niet haalbaar vanwege de privacywetgeving en de mogelijkheden in de applicatie van de
firma Khonraad. Gevolg is dat de burgemeester direct de medische verklaring van de psychiater en
het hoorverslag van de hoor-medewerker ontvangt. Op basis daarvan maakt de burgemeester zelf de
afweging om een Crisismaatregel af te geven.
Als gevolg van deze ontwikkeling wordt op 11 december aan het PPG een besluit voorgelegd om het
advies aan de burgemeester (met de weging tussen de medische verklaring en hoorverslag) niet te
laten uitvoeren. Dit heeft geen consequenties voor de overige taken die in het kader van de Wvggz
zijn belegd bij de RDOG.
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3. Toelichting
In het PPG van de RDOG van 3 juli is besloten om een aantal taken in het kader van de Wvggz
regionaal te beleggen bij de sector Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis (MZVT) van de RDOG. In
het acute proces met de Crisismaatregel gaat het om de taken: het bieden van een meldpunt, het
horen van de betrokkene (in praktijk uitgevoerd door Kwadraad) en het advies aan burgemeester
over de weging van de medische verklaring van de psychiater en het hoorverslag van de hoormedewerker. Laatstgenoemde werkzaamheid is in het besluit opgenomen op basis van
voortschrijdend inzicht en blijkt bij nader inzien niet mogelijk. Dit is overigens geen wettelijke taak en
dus niet verplicht voor de uitvoer van de Wvggz.
Het is niet mogelijk om de burgemeester van advies te voorzien over de weging tussen de medische
verklaring van de psychiater en het hoorverslag van de hoor-medewerker, omdat:
• de hoor-medewerker in de gebruikte applicatie Khonraad geen toegang heeft tot de medische
verklaring (vanwege het verschil in rol en autorisaties);
• het op basis van privacy wetgeving voor de hoor-medewerker niet toegestaan is om de
medische rapportage in te zien;

•

de hoor-medewerker niet bevoegd is om iets toe te voegen of af te doen aan de medische
verklaring van de psychiater.

De burgemeester dient, met het wegvallen van het advies, zelf de informatie van de medische
verklaring en hoorverslag te wegen en daarmee tot een beslissing te komen om een Crisismaatregel
af te geven.
Het niet uitvoeren van een advies aan de burgemeester over de weging tussen het hoorverslag en de
medische verklaring, heeft geen consequenties voor de overige taken die zijn belegd bij de sector
MZVT van de RDOG. Deze taken worden vanaf 1 januari 2020 uitgevoerd door de sector MZVT,
zoals besloten op 3 juli door het PPG en de individuele colleges.
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