B.13

1. Samenvatting voorstel
Met de inwerkingtreding van de Wvggz dient elk kwartaal een regio-overleg plaats te vinden over het
aanbod van verplichte zorg in het gebied, de knelpunten bij de voorbereiding daarop, de
tenuitvoerlegging en de uitvoering ervan (waaronder de noodzakelijke gegevensverstrekking). De
wettekst en de toelichting laten de verdere inrichting, mandaat, structuur en organisatie van het overleg
open. Geadviseerd wordt om voor het periodiek regio-overleg Wvggz aan te sluiten bij het PJP (Politie,
Justitie, Parnassia) Haaglanden.
Op 11 december besluit het PPG/AB over de wijze waarop het regio-overleg gevoerd zal worden. Het
voorstel aan het PPG is om de regio bestuurlijk te laten aan te sluiten bij PJP Haaglanden door
vertegenwoordiging van een burgemeester en een wethouder (publieke gezondheid) vanuit de
stuurgroep ‘Doorontwikkeling zorg en veiligheidshuis’.
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3. Toelichting
Per 1 januari 2020 dient elk kwartaal een regio-overleg plaats te vinden in het kader van de Wvggz (art.
8:31 Wvggz). Deelname aan het regio-overleg geldt voor de colleges van burgemeester en wethouders,
de geneesheer-directeuren van de zorgaanbieders in de regio, officieren van justitie en de politie. De
samenstelling mag breder zijn dan deze partners. De toelichting van de wet noemt verder dat het
overleg plaatsvindt op het schaalniveau van de GGD/Veiligheidsregio. In het regio-overleg worden het
aanbod, de voorbereiding, tenuitvoerlegging, uitvoering en toezicht van verplichte zorg besproken.
Daarnaast zijn gegevensdeling en evaluatie/monitoring van de wet onderwerp van gesprek.
Momenteel wordt de regio ambtelijk vertegenwoordigd in het PJP (Politie, Justitie, Parnassia) overleg in
de regio Haaglanden. Op 3 juli 2019 is besloten dat de ambtelijke vertegenwoordiging voor het jaar
2019 wordt voortgezet en dat eind 2019 een besluit zal worden genomen over de vertegenwoordiging
voor de periode vanaf 1-1-2020. Het is gewenst dat er vanuit de regio een bestuurlijke
vertegenwoordiging komt in het kader van het regio-overleg Wvggz.
Er zijn twee mogelijkheden voor een overlegtafel:
1. Aan blijven sluiten bij het PJP Haaglanden
óf
2. De Wvggz agenderen in de stuurgroep van het veiligheidshuis/ zorg en veiligheidshuis in
oprichting.

Geadviseerd wordt om aan te blijven sluiten bij PJP Haaglanden. Reden hiervoor is dat dit de meest
haalbare optie op korte termijn is. Dit omdat veel personen hieraan deelnemen die daadwerkelijk met
de Wvggz te maken hebben in hun werk. Deze keuze houdt in dat er vanaf 1-1-2020 een bestuurlijke
afvaardiging deelneemt aan het PJP. Deze afvaardiging zal bestaan uit een burgemeester en een
wethouder (publieke gezondheid) vanuit de stuurgroep ‘Doorontwikkeling zorg en veiligheidshuis’.
Reden voor de keuze van vertegenwoordiging vanuit de stuurgroep is het behouden van de
verbinding met het toekomstige zorg en veiligheidshuis. Eventueel kan een afvaardiging van de
RDOG aansluiten en kunnen ontbrekende geneesheer-directeuren gaan deelnemen aan het overleg.
Wanneer het zorg en veiligheidshuis een feit is, ligt het voor de hand om het regio-overleg in de
toekomst te beleggen bij het besturend gremium van het zorg en veiligheidshuis.

4. Bijlagen
N.v.t.

2
Agendapunt B.13 AB VRHM 28 november 2019

