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Kadernota
Paragraaf 3.3 Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg
Gesteld wordt dat de nieuwe wet WVGGZ beleidsmatige en organisatorische
veranderingen met zich mee brengt o.a. voor de positie van de burgemeester.
Wat behelzen deze veranderingen globaal.
Antwoord:
Op 1 januari 2020 wordt de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische
Ziekenhuizen (Wet Bopz) vervangen door de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de
Wet zorg en dwang (Wzd). De Wvggz geldt voor betrokkenen als hun gedrag als
gevolg van een psychische stoornis leidt tot ernstig nadeel voor betrokkene zelf
of voor anderen en verplichte zorg de enige manier is om dat ernstige nadeel
weg te nemen. De Wvggz geldt niet voor cliënten met een verstandelijke
beperking of dementie; voor hen geldt de Wet zorg en dwang. Eén van de doelen
van de verandering is dat personen die verward gedrag vertonen vaker in de
eigen woonomgeving geholpen kunnen worden (Niet altijd bestaat de verplichte
zorg meer uit opname). Dat heeft het voordeel dat de impact voor de verwarde
persoon minder is, maar het betekent ook dat de gemeente maatregelen moet
treffen die overlast voor de omgeving beperken. Daartoe moet de gemeente
zorgen dat de verwarde persoon beschikt over inkomen, zorg, huisvesting en
participatie naar vermogen.
De Wvggz kent meer mogelijkheden tot het bieden van verplichte zorg dan de
Bopz (de verplichte opname in instelling). Er wordt ook rekening mee gehouden
dat zorg een combinatie kan zijn van zorg, beveiliging en begeleiding. De Wvggz
kent twee procedures om te komen tot verplichte zorg.
1. Zorgmachtiging: In het geval er geen sprake is van een crisis met
onmiddellijk dreigend gevaar, geldt de procedure van de zorgmachtiging, die bij
de rechter wordt aangevraagd. Alle vormen van verplichte zorg moeten via een
zorgmachtiging worden aangevraagd en dus via de rechter worden getoetst. De
geneesheer-directeur is zorginhoudelijk verantwoordelijk, de officier van justitie
regisseert het proces.
2. Crisismaatregel: Als een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht, kan de
burgemeester een crisismaatregel nemen. Dit was de inbewaringstelling (IBS)
onder de Bopz. De crisismaatregel is breder dan de IBS, omdat alle vormen van
verplichte zorg via een crisismaatregel kunnen worden opgelegd, niet alleen
opname. Bovendien kan gedurende de procedure tijdelijk (max. 18 uur)
verplichte zorg worden opgelegd.
Wat betekent de Wvggz concreet voor gemeenten?
1. De positie van de burgemeester. De IBS wordt straks een ‘crisismaatregel’,
waar andere regels aan verbonden zijn (horen);
2. Ook komt er een regionaal overleg over de uitvoering van de Wvggz tussen
de burgemeester, het Openbaar Ministerie (OM) en GGZ;

3. Gemeenten moeten verkennend onderzoek gaan doen naar aanleiding van
meldingen van burgers over personen van wie vermoed wordt dat ze verplichte
zorg nodig hebben. Het verkennend onderzoek moet uitwijzen of de gemeente
dit vermoeden deelt;
4. Gemeenten en ketenpartners (OM, de rechtsspraak en GGZ) moeten veilig
informatie uitwisselen. Het landelijk ketenbureau ontwikkelt een systeem
waarop gemeenten moeten aansluiten.

Paragraaf 3.10
Waarop is de verwachting gebaseerd dat de implementatie van de
omgevingswet met forse financiële inspanningen gepaard zal gaan.
Antwoord:
We baseren ons op de informatie van de VNG en Deloitte. Deloitte heeft in
opdracht van de VNG een financieel (dialoog)model ontwikkeld waarin tal van
activiteiten zijn opgenomen die noodzakelijk of gewenst zijn om gemeenten
goed voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. De informatie in dit
model is voor een belangrijk deel afkomstig van de gemeenten zelf.
NB Op dit moment werkt de gemeente in samenwerking met de gemeenten
Waalre en Best aan de totstandkoming van een programmaplan. Dat
programmaplan bevat de activiteiten die de gemeenten moeten uitvoeren om
tijdig voorbereid te zijn voor de Omgevingswet. In dat kader brengen we de
noodzakelijke invoeringskosten nader in beeld.

