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Afkortingenlijst 

 

AVG  Algemene verordening gegevensbescherming 

BRP  Basisregistratie personen 

FACT team Flexible Assertive Community Treatment team 

GGZ  Geestelijke Gezondheidszorg 

ibs  Inbewaringstelling 

LVB  Licht verstandelijke beperking 

OGGZ  Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 

OOV  Openbare Orde en Veiligheid 

pvp  Patiëntvertrouwenspersoon  

RM   Rechtelijke machtiging  

SPV  Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige 

VO  Verkennend onderzoek 

VRK    Veiligheidsregio Kennemerland 

VSO  Vroegsignaleringoverleg 

Wbp  Wet bescherming persoonsgegevens 

Wet BOPZ Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen  

Wvggz  Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 

WZD  Wet zorg en dwang 

ZM   Zorgmachtiging 
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1. Inleiding 

 

1.1 Oorsprong implementatie voorstel 

Op 1 januari 2020 wordt de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) 

vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Een belangrijke verandering 

met deze wet is dat de gemeente een meldpunt in moet richten en naar aanleiding van een melding 

van familie of betrokkenen over een persoon, binnen 14 dagen verkennend onderzoek moet gaan 

uitvoeren. In de Veiligheidsregio Kennemerland hebben de gemeenten GGD Kennemerland gevraagd 

een rol te vervullen in het meldpunt en het uitvoeren van het verkennend onderzoek. 

In de bestuurscommissies Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg (PG&MZ) en Openbare 

Veiligheid (OV) van 8 april 2019 is het concept plan implementatie WVGGZ in de Kennemerland 

besproken. Er is akkoord gegeven op de voorgestelde rol van de GGD in het kader van de melding, het 

verkennend onderzoek en het advies aan de officier van justitie.  De beide bestuurscommissies hebben 

verder besloten om:  

1. De Directeur publieke gezondheid te vragen een voorstel te doen voor de kosten van de 

implementatie van de bovengenoemde taken in 2019 en de uitvoering hiervan in 2020 met het 

specifieke verzoek te inventariseren welke activiteiten nodig zijn om implementatie per 2020 te 

kunnen realiseren   

2. Na vaststelling van het definitieve plan voor de melding en het verkennend onderzoek de colleges 

te vragen een opdracht voor uitvoering te verstrekken. 

 

Dit document geeft invulling aan deze opdracht.  

1.2 Uitgangspunten  

De volgende bestuurlijke uitgangspunten zijn eerder vastgesteld: 

• Uniformiteit in de regio 

• Aansluiten bij bestaande structuren en werkwijze  

• Eenvoudig en efficiënt  

1.3 Leeswijzer 

Het tweede hoofdstuk geeft een schets van de beoogde situatie voor de implementatie van de Wvggz 

taken bij de GGD. De aanpak van de implementatie staat in hoofdstuk 3 beschreven. Vervolgens 

omschrijft hoofdstuk 4 de financiële aspecten en de juridische context.  
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2. Wvggz taken onderbrengen bij de GGD 

De verantwoordelijkheid van het meldpunt Wvggz en het verkennend onderzoek zal onder het  cluster 

Maatschappelijke Zorg, afdeling OGGZ vallen. 

2.1 Cluster Maatschappelijke Zorg 

GGD Kennemerland heeft een platte organisatiestructuur bestaande uit drie lagen; zie figuur 1.  

• Directie van de VRK, bestaande uit een directeur publieke gezondheid/GGD en een directeur 

Veiligheidsregio/brandweer.  

• Sector preventie, advies en crisis, bestaande uit zes clusters waaronder een cluster 

Maatschappelijke Zorg. Onder de clustermanager Maatschappelijke Zorg vallen drie 

werkeenheden, waaronder de OGGZ.  

• Uitvoerende laag; In het cluster Maatschappelijke Zorg zijn er vijf verschillende taken 

ondergebracht (Brede Centrale Toegang, Vangnet en Advies, Hygiënisch Woningtoezicht, 

Vroegsignaleringsoverleg en veldregie OGGZ.  

 

De nieuwe Wvggz taken worden aan het cluster Maatschappelijke Zorg toegevoegd. 

 

Uitvoer

Afdeling

Directie Veiligheidsregio Kennemerland

Sector Preventie, advies & crisis

Publieke 

gezondheid/GGD

Maatschappelijke 

zorg (MZ)

Vangnet & Advies / 

Zorgcoördinatie via 

Meldpunt Zorg & 

Overlast

Hygiënisch 

woningtoezicht
Veldregie OGGZ

Vroegsignalerings-

overleg (VSO) 

personen met 

verward gedrag

Brede Centrale 

Toegang

Veiligheidsregio / 

Brandweer

Advies & Onderzoek 

(A&O)

Crisisondersteuning 

& Opleiding (C&O)

Milieu & Hygiëne 

(M&H)

Infectieziekte-

bestrijding (IZB)

Meldpunt en 

verkennend 

onderzoek Wvggz 

Psychosociale 

hulpverlening bij 

Ongevallen en 

Rampen (PSH)

Openbare 

geestelijke 

gezondheidszorg 

(OGGZ)

Forensische 

Geneeskunde (FG)

Zorg en 

veiligheidshuis 

(VHK)

 
Figuur 1: Organisatiestructuur cluster Maatschappelijke Zorg 

 

Het meldpunt en het verkennend onderzoek van de Wvggz zijn qua werkwijze vergelijkbaar met de 

bestaande taken van het Vangnet en Advies/ Zorgcoördinatie via meldpunt Zorg en Overlast. 

2.2 Personeel 

De medewerkers die werkzaam zijn bij het meldpunt Zorg en Overlast hebben de functie 

‘zorgcoördinator OGGZ’. De huidige achtergrond van zorgcoördinatoren zit in maatschappelijk werk of 

sociale verpleegkunde, aanvullend is soms  de post-hbo-opleiding Bemoeizorg gevolgd. Op het 

moment dat het meldpunt Wvggz in 2020 wordt toegevoegd, is de personele bezetting onvoldoende 

om die extra taak uit te voeren. Daarnaast is het van belang dat er inhoudelijke kennis over de 

psychiatrie aanwezig is bij degenen die het meldpunt bezetten. Dat vraagt nog een investering. 
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2.3 Beoogde werkwijze meldpunt en verkennend onderzoek Wvggz 

De taken onder de Wvggz sluiten voornamelijk aan bij de werkzaamheden van de zorgcoördinatoren 

bij het meldpunt Zorg en Overlast. De Zorgcoördinatie richt zich op het voorkomen van dakloosheid, 

teloorgang en overlast bij zorgwekkende zorgmijders die (nog) over onderdak beschikken. De 

werkwijze is schematisch weergegeven in figuur 2, waarbij de nieuwe Wvggz onderdelen in het oranje 

uitgelicht zijn. Het meldpunt Zorg en Overlast werkt voor alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio 

Kennemerland. Er zijn echter wel subregionale verschillen in de werkwijze en samenwerking met de 

ketenpartners, daar wordt in dit implementatie plan niet verder op ingegaan.  

Beoogde werkwijze meldpunt  

Het meldpunt Zorg & Overlast van de GGD wordt uitgebreid voor de Wvggz. Burgers en instanties 

kunnen hier overlast melden of hun bezorgdheid over iemand kenbaar maken, daarnaast kunnen ze 

een melding maken voor verplichte ggz. Naast melders nemen ook hulpverleners contact op met het 

meldpunt voor advies, expertise en afstemming. 

 

Bij de implementatie van de Wvggz worden de meldingsmogelijkheden en de bereikbaarheid 

uitgebreid, zie tabel 1. De meldingsmogelijkheden worden uitgebreid met de mogelijkheid tot een 

face-to-face melding. Het gaat hier om een mondelinge toelichting van de melding op verzoek van de 

melder. De melder kan telefonisch of via de email een afspraak inplannen voor een face-to-face 

melding. 

 

Meldingsmogelijkheid  Ontvangstlocatie melding Bereikbaarheid 

Telefonisch Bureaudienst meldpunt Zorg en Overlast heeft 

telefoondienst 

Ma-wo 9:00 tot 17:00 

Do-zon 9:00 tot 22:00* 

Digitaal (email en 

contactformulier) 

Bureaudienst meldpunt Zorg en Overlast neemt 

email/contact formulier aan 

continu 

Face-to-face Mogelijkheid mondelinge toelichting op melding Volgens afspraak 

Tabel 1: overzicht meldingsmogelijkheden en bereikbaarheid meldpunt Zorg en Overlast bij pilot uitbreiding van 

bereikbaarheid en beschikbaarheid.  

 

• Tijdstippen zijn aan de orde, uitgaande van de veronderstelling dat kan worden ingestemd met het  voorstel tot uitbreiding van het 

meldpunt  in het kader van de sluitende aanpak personen met verward gedrag
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Verkennend onderzoek

Meldpunt

Face-to-face 

melding

Verplichte zorg

- Ernstig nadeel?
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stoornis?

- Vrijwillige zorg 

niet afdoende?

Verzoekschrift 

zorgmachtiging 

voorbereiden en 
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Zorgcoördinator

Telefonische 

melding

Aannemen 

melding

Zorgcoördinator 

met bureaudienst

Digitale melding Triage
Verdelen 

meldingen 

Zorgcoördinatoren 

overleg 

Check of client in 

zorg is & BRP

Zorgcoördinator

Bij crisis 

inschakelen 

crisisdienst (112)

Zorgcoördinator 

met bureaudienst

Zorgcoördinator 

met bureaudienst

Overdracht naar 

betrokken 

zorgpartij

Zorgcoördinator

Problematiek in 

kaart brengen

Zorgcoördinator

Vrijwillige zorg

Bemoeizorg 

Overdragen cliënt 

naar ketenpartner

Zorgcoördinator

Zorgcoördinator

Geen indicatie 

voor zorg

Huisbezoek

Zorgcoördinator Besluitvorming 

vervolgstappen

Zorgcoördinator

Geen vervolg 

noodzakelijk

Geen verplichte 

zorg

Besluit in 

ontvangst nemen 

OvJ over 

zorgmachtiging

Verplichte zorg

Zorgcoördinator

 

Figuur 2.  

Huidige en beoogde 

werkproces meldpunt Zorg en 

Overlast met aanvullende 

Wvggz taken  
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De bereikbaarheid van het meldpunt Zorg en Overlast op donderdag- en vrijdagavonden en 

weekenddagen is afhankelijk van besluitvorming over de een tweejarige pilot “Uitbreiding 

bereikbaarheid en beschikbaarheid OGGZ in Kennemerland”. De uitgebreide bereikbaarheid heeft 

voor de Wvggz als voordeel dat Wvggz meldingen ook in de avonden en weekenden gedaan kunnen 

worden. Voor het uitvoeren van een verkennend onderzoek is wettelijk vastgelegd dat dit binnen 14 

dagen uitgevoerd moet worden. De uitbreiding geeft extra ruimte om ook in de avonden en 

weekenden het verkennend onderzoek uit te voeren om te bewerkstellen dat aan de eis van 14 dagen 

wordt voldaan.   

Beoogde werkwijze verkennend onderzoek 

De beoogde werkwijze van het verkennend onderzoek sluit aan op de huidige werkwijze van de 

zorgcoördinatie.  

  

Na de melding start het proces van een verkennend onderzoek. Eerst vindt er een check plaats of een 

cliënt al in zorg is en waar de cliënt ingeschreven staat in het BRP. Het kan zijn dat een melding van 

een cliënt op dit punt overgedragen wordt naar een zorgpartij wanneer deze al in zorg blijkt. Wanneer 

dit niet het geval is, brengt de zorgcoördinator de problematiek in kaart en wordt de cliënt thuis of op 

zijn verblijfplek opgezocht. Wanneer een cliënt niet aanwezig is bij een bezoek aan zijn of haar thuis of 

verblijfsplek wordt nogmaals gepoogd de cliënt te bezoeken.  Wanneer een huisbezoek niet wenselijk 

is, kan er ook een afspraak gemaakt worden met een cliënt om te zien en spreken op een externe 

locatie, zoals een gemeentehuis, politiebureau of een VRK locatie. Naast een huisbezoek wordt contact 

opgenomen met relevante ketenpartner zoals: politie, GGZ, Brijder, huisarts, sociaal wijkteam, 

(medisch) maatschappelijk werk, woningbouwvereniging, etc. 

 

De VNG heeft een processchema verkennend onderzoek opgesteld om richting te geven aan het 

verkennend onderzoek, zie bijlage 1. In het besluitvormingsproces is het van belang om antwoord te 

geven op de volgende vragen: 

• Is er sprake van ernstig nadeel? 

• Is er een psychiatrische stoornis? 

• Is vrijwillige zorg niet afdoende?  

 

Alleen wanneer bovenstaande vragen positief beantwoord worden, dan wordt er een zorgmachtiging 

voorbereid en ingediend. Voor het concept Verzoek tot afgifte zorgmachtiging zie bijlage 2. De officier 

van Justitie koppelt vervolgens terug of de zorgmachtiging is toegekend of niet. Voor de concept 

documenten voor de Beslissing of voldaan is aan de criteria voor verplichte zorg en de Beslissing tot 

beëindiging voorbereiding zorgmachtiging, zie bijlage 3 en bijlage 4.  Wanneer volgens het besluit van 

de officier van Justitie geen verplichte zorg noodzakelijk is, wordt er vervolgens geïnventariseerd of er 

andere vervolgstappen mogelijk zijn.  

Het kan zijn dat familie/naasten het niet eens zijn met het besluit van de GGD om geen zorgmachtiging 

aan te vragen. In de Wvggz staat beschreven dat familie/naasten doorzettingsmacht hebben. Dit houdt 

in dat de GGD dan op verzoek van familie alsnog een verzoekschrift zorgmachtiging indient.   
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2.3 Samenwerking en verhouding met bestaande structuren  

Het primaire doel van zorgcoördinatie is het overdragen van een cliënt naar de reguliere zorg. Dit 

houdt in dat de zorgcoördinatoren continu een inschatting maken welke zorg nodig is om op te schalen 

naar intensievere zorg of af te schalen wanneer dit mogelijk is. De GGD heeft in de regio’s Zuid-

Kennemerland, Midden-Kennemerland en Haarlemmermeer een uitgebreid netwerk van 

ketenpartners waarmee de samenwerking constructief verloopt; Sociaal Wijkteams, Meerteams, 

gemeentelijke diensten zoals Handhaving en OOV, HVO Querido, RIBW, Leger des Heils, 

woningbouwcoöperaties, politie, maatschappelijk werk en andere ketenpartners en gemeenten.  

 

Er wordt nauw samengewerkt met de veldregisseur OGGZ en het VSO (Vroegsignalerings Overleg 

Verwarde Personen). Meldingen vanuit de politie van personen met verward gedrag die voorheen bij 

Vangnet & Advies werden gedaan komen nu bij het VSO binnen. Vanuit het VSO kunnen meldingen 

worden doorgezet naar Vangnet & Advies. Zodoende ondervangt het VSO-meldingen maar levert het 

ook nieuwe meldingen op. 

 

Er vindt ook nauwe samenwerking plaats met het Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland, dat 

eveneens is ondergebracht bij de Veiligheidsregio Kennemerland. Dat helpt om op alle niveaus en met 

alle betrokken partners goed samen te werken.  

Er zijn voor de zorgcoördinatoren drie mogelijkheden voor escalatie. Indien er een onveilige situatie 

optreedt wordt er opgeschaald door het betrekken van de politie. In geval van psychische nood wordt 

er opgeschaald naar de crisisdienst GGZ. Wanneer er een acuut medisch probleem is wordt er contact 

opgenomen met de meldkamer van de ambulance.  

2.4 Uren inschatting Wvggz taken 

Per melding is er een inschatting gemaakt van het aantal uren dat zorgcoördinatoren bezig zijn per 

melding.  Hier is onderscheid gemaakt in volledige en onvolledige meldingen. Bij volledige meldingen 

wordt uiteindelijk een zorgmachtiging voorbereid en ingediend. Naast het aantal meldingen waarbij 

ook een aanvraag zorgmachtiging ingediend wordt, zullen er ook meldingen binnenkomen waar geen 

aanvraag zorgmachtiging wordt uitgevoerd. Dit worden onvolledige meldingen genoemd. Het gaat dan 

om de volgende meldingen: 

• Meldingen van cliënten die al in zorg zijn.  

• Meldingen van cliënten die geen zorg behoeven. 

• Meldingen van cliënten die vrijwillig in zorg gaan of bemoeizorg behoeven.  

 

In onderstaande tabel 2 is een gemiddelde ureninschatting gemaakt van een volledige melding. Er is 

in deze berekening rekening gehouden dat het huisbezoek met twee medewerkers plaatsvindt. De 

inschatting is dat er per volledige melding 11 uur inzet nodig is van een medewerker. Bij een 

onvolledige melding wordt minder gerekend, namelijk 7,5 uur; 1,5 uur voor een melding en 6 uur voor 

het verkennend onderzoek.  

 

 

 



 

Implementatievoorstel Wvggz Pagina 10 

 

Taken Uren 

inschatting 

Meldpunt 

• Aannemen melding 

• Triage 

• Verdelen meldingen/overdracht moment 

• Administratie 

1,5 

 

Verkennend onderzoek 

• Controle of cliënt in zorg is en BRP 

• Huisbezoek 

• Problematiek in kaart brengen 

• Besluitvorming vervolgstappen  

• Aanvraag verplichte zorg 

• Contact melders 

• Administratie 

9,5 

0,5 

4 

1 

1 

1 

0,5 

1,5 

Totaal aantal uur 11   

Tabel 2: gemiddelde urenschatting van een volledige melding 

2.5 Verwachte consequenties  

De start van het meldpunt Wvggz in 2020 zal verschillende consequenties hebben voor burgers, de 

GGD en de ketenpartners. Welke consequenties dit precies zijn, is nog onbekend. Echter er zijn enkele 

aannames. 

• Voor de burgers van de regio Kennemerland en Haarlemmermeer is er een dienst om contact mee 

te zoeken als zij zich zorgen maken, wat terechte en soms ook onterechte meldingen op kan 

leveren. De verwachting is in ieder geval een toename van het aantal meldingen, zoals beschreven 

in paragraaf 2.6.  

• De aanname is dat door de toename van het aantal meldingen bij het meldpunt, de GGD ook meer 

beroep zal doen op het toeleiden naar vrijwillige zorg. Onder andere door het inzetten van 

bemoeizorg. Dit kan zorgen voor een grotere caseload voor andere medewerkers van de afdeling 

OGGZ  van de GGD.  

• Door verwachte toename van het aantal meldingen is er ook een toename verwacht bij de GGD 

voor toeleiding naar vrijwillige zorg. Dit kan als consequentie hebben dat er extra cliënten zorg 

behoeven van de ketenpartners, met name de ggz-instellingen, wijkteams en WMO-

zorgaanbieder.  

2.6 Inschatting aantal Wvggz meldingen 

Het meldpunt is een nieuw onderdeel wat niet bestond onder de wet BOPZ. Hierdoor is het lastig om 

een inschatting te maken van het aantal meldingen die binnen gaan komen voor verplichte ggz.1 Deze 

inschatting is echter wel van belang voor het inrichten van het werkproces en het berekenen van de 

financiering voor het meldpunt. Op basis van de volgende aannames is een schatting gemaakt van het 

aantal meldingen van het nieuwe meldpunt gaat ontvangen waarbij ook een verzoekschrift 

zorgmachtiging ingediend wordt.  

 

                                                           
1 Na uitvraag blijkt dat er landelijk geworsteld wordt met het inschatten van het aantal meldingen bij het 

nieuwe meldpunt voor Wvggz.  
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1. Er zijn uit 2017 jaarcijfers bekend van de Rechtbank Haarlem van de BOPZ-gegevens, zie tabel 3. 

De rechtbank van Haarlem behandelt alle Bopz zaken van de Veiligheidsregio Kennemerland. In de 

jaarcijfers staan de drie meest voorkomende soort van rechtelijke machtigingen beschreven:  

• Inbewaringstelling (spoedmaatregel) 

• RM tot voortgezet verblijf (verlenging van de gedwongen opname). 

• Voorlopige RM (voor een gedwongen opname) 

 

  2017 

  Locatie RB Inwoners 

  Haarlem Haarlem Anders Onbekend 

Inbewaringstelling 263 67 167 29 

Machtiging tot voortgezet verblijf 104 23 81   

Voorlopige machtiging 271 71 186 14 

Totaal 638 161 434 43 

Tabel 3: Jaarcijfers 2017 BOPZ Rechtbank Haarlem. 2 

 

De aanvragen van een voorlopige machtiging worden gebruikt voor de berekening van de het 

aantal te verwachte meldingen. Deze voorlopige rechterlijke machtiging (RM), wordt in 2020 de 

zorgmachtiging en een verzoek hiervan kan aangevraagd worden door de GGD bij het OM. In 2017 

waren er 271 voorlopige RM. Het OM3 heeft een prognose gemaakt van het aantal BOPZ/Wvggz 

aanvragen van 2018 tot en met 2022. Hierin wordt jaarlijks een stijging van 3% verwacht in het 

aantal aanvragen. Dat betekent dat de prognose van het aantal voorlopige RM in 2020 bij de 

rechtbank van Haarlem 296 is. 

 

De inschatting van de GGZ-instellingen is dat 90% van de rechtelijke machtigingen die afgegeven 

worden komen van cliënten die in zorg zijn bij GGZ-instelling. Dat betekent dat 10% van de 

aanvragen voor een RM elders vandaan komt. De aanname is dat deze 10% van de 

zorgmachtigingen vanaf 2020 ingediend worden door de GGD. Dat komt neer op: 10% van 296 is 

30 zorgmachtigingen. De schatting is dat, op basis van eerder beschreven aannames, 20 tot 40 

meldingen ontvangen worden door de GGD op jaarbasis.  

 

2. Onder de BOPZ was alleen verplichte ggz behandeling mogelijk in een ggz-instelling. Onder de 

Wvggz zijn ook andere vormen van verplichte zorg mogelijk, zoals verplichte thuismedicatie. Er zijn 

cliënten die niet gebaat zijn bij verplichte behandeling in een instelling maar mogelijk wel gebaat 

zijn bij verplichte behandeling thuis. De aanname is dat bij invoering van deze nieuwe wet er 

familie/naasten een melding gaan maken omdat er meer verschillende vormen van verplichte zorg 

mogelijk zijn. De inschatting is dat dit tussen de 10 en 20 meldingen zijn op jaarbasis.  

 

Op basis van de bovenstaande aannames is de verwachtingen van het aantal meldingen in 2020 tussen 

de 30 tot 60 ligt waarbij een verzoekschrift zorgmachtiging ingediend wordt.   

                                                           
2 Bron: Deze cijfers zijn ontvangen van medewerker afdeling Veiligheid gemeente Haarlem.  
3 Bron: Openbaar Ministerie: Nieuwsbrief Van BOPZ naar Wvggz, Nummer 10, 6 maart 2019  
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3. De aanname is dat voor een kwart van de meldingen die binnen gaan komen bij het meldpunt voor 

Wvggz ook daadwerkelijk een zorgmachtiging aangevraagd wordt. Overige meldingen kunnen als 

onvolledig worden beschreven, zoals: meldingen waarbij cliënt al in zorg blijkt of meldingen 

waarbij vrijwillige of bemoeizorg ingezet kan worden. De schattig voor het aantal meldingen bij 

het meldpunt voor de Wvggz in 2020 ligt tussen de 120-240, waarvan een kwart volledige 

meldingen zijn en driekwart onvolledige meldingen. 

 

Ter indicatie:  

• In 2018 kwamen er 485 meldingen binnen bij de zorgcoördinatoren, deze meldingen komen uit 

het meldpunt Zorg en Overlast, maar ook vanuit het VSO, de BCT en vanuit het sociaal/noodteam. 

• Het VSO kreeg in 2018 616 meldingen van personen met verward gedrag. 

• Bij team Vangnet en Advies in Midden Kennemerland kwamen 317 meldingen binnen in 2018.  

 

  



 

Implementatievoorstel Wvggz Pagina 13 

 

3. Aanpak implementatie 

Dit hoofdstuk beschrijft de aanpak van het implementatieplan aangaande het Wvggz meldpunt en 

verkennend onderzoek. Waar hoofdstuk twee het beoogde doel beschrijft, is in dit hoofdstuk de 

beschrijving hoe tot dat doel te komen. Dit omvat activiteiten die uitgevoerd moeten worden, zoals 

zaken zoals de IT-infrastructuur maar ook uitgebreidere processen zoals samenwerkingsafspraken en 

werkinstructies. 

3.1 Projectorganisatie  

Om de implementatie succesvol te laten verlopen wordt een projectleider benoemd voor 20 uur in de 

week. De projectleider neemt de dagelijkste leiding van de implementatie op zich. Het gaat hierbij om 

coördineren, motiveren, controleren en bewaken van de activiteiten. Een belangrijke rol voor de 

projectleider is faciliteren dat de ketenpartners betrokken zijn bij de implementatie. De rol van de 

projectleider zal tijdens de daadwerkelijke implementatie in 2020 blijven bestaan om de 

implementatie te begeleiden en deze zal met name verantwoordelijk zijn voor de monitoring en 

evaluatie.  

3.2 Aanpak implementatie van meldpunt 

Het meldpunt voor de Wvggz wordt ondergebracht bij het meldpunt Zorg en Overlast. De huidige 

werkwijze behoeft aanpassingen om het meldingsproces in te richten voor zowel Zorg en Overlast als 

voor de Wvggz meldingen. Om dit te realiseren zijn de volgende activiteiten nodig  

In te richten werkprocessen 

1. Meldingsproces: Voor het gehele meldpunt moet een werkproces opgesteld worden van het 

moment dat de melding binnen komt tot het moment dat de melding terecht komt bij de 

persoon die er mee aan de slag gaat. 

Op te stellen werkinstructies  

1. Melding en triage: In de werkinstructie zal beschreven staan hoe het aannemen van de 

melding en de triage uitgevoerd worden. Hierin wordt onder andere uitgewerkt welke vragen 

gesteld worden tijdens de triage en aan welke eisen een melding moet voldoen voordat het 

verkennend onderzoek gestart wordt.  

2. Registratie van de melding en triage: In de werkinstructie wordt beschreven wat er in 

Cliëntennet en in Khonraad geregistreerd moet worden en hoe er geregistreerd moet worden.  

Samenwerkingsafspraken  

1. Vangnet en Advies Midden-Kennemerland: In Midden-Kennemerland is er een Vangnet en 

Advies team waar de meldingen voor Zorg en Overlast binnenkomen voor deze regio. Dit team 

is onderdeel van Parnassia. Er worden samenwerkingsafspraken gemaakt met Parnassia over 

het aannemen en al dan niet doorverwijzen van de Wvggz meldingen naar de GGD 

Kennemerland.  

2. Meldingen jeugd: Er worden samenwerkingsafspraken gemaakt met Kenter en Triversum over 

de aanpak van meldingen die binnenkomen bij het meldpunt over jeugd.  
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Overige 

3. Proefdraaien meldpunt: Het is van belang om proef te draaien voordat het nieuwe meldpunt 

daadwerkelijk van start gaat in 2020. Het is ook van belang om casuïstiek door te nemen met 

samenwerkingspartners uit de verschillende regio’s.  

De samenwerkingsafspraken kunnen verschillen in de regio’s Zuid-Kennemerland, Midden-

Kennemerland en Haarlemmermeer. Dit komt doordat er verschillen zijn in ketenpartners in de regio’s, 

daarnaast zijn er verschillen in de huidige samenwerkingsafspraken. 

 

3.3 Aanpak implementatie verkennend onderzoek  

Het verkennend onderzoek voor de Wvggz wordt ondergebracht bij het team Vangnet en Advies. In de 

huidige werkwijze wordt de problematiek na een melding ook in kaart gebracht, echter deze werkwijze 

behoeft aanpassingen om aan de eisen te voldoen voor een verkennend onderzoek onder de Wvggz. 

Om dit te realiseren zijn de volgende activiteiten nodig: 

In te richten werkprocessen  

1. Proces verkennend onderzoek: Beschrijving wie het verkennend onderzoek uitvoert en wat er 

precies gedaan wordt.  

2. Indienen verzoek zorgmachtiging: In het werkproces wordt beschreven welke proces 

uitgevoerd wordt voor het indienen van het verzoek voor een zorgmachtiging bij het OM en 

wie dit doet. Hierin wordt meegenomen wanneer een melding wordt gedaan op verzoek van 

familie. 

3. Doorverwijzing cliënt naar ketenpartner: Er wordt een werkproces beschreven wie wanneer 

een cliënt naar een ketenpartner doorverwijst. 

4. Contact met melder en cliënt: Dit proces omvat wie contact heeft met de melder en de cliënt 

op welk moment.  

 

Op te stellen werkinstructies  

1. Uitvoeren verkennend onderzoek: Beschrijving hoe het verkennend onderzoek uitgevoerd 

moet worden, zowel het huisbezoek als het vergaren van kennis.  

2. Richtlijnen besluitvorming aanvraag zorgmachtiging: Er wordt een richtlijn opgesteld wanneer 

er een zorgmachtiging aangevraagd wordt als ondersteuning in het besluitvormingsproces. 

Indien casuïstiek overleg wenselijk is wordt dit meegenomen in de werkinstructie.  

3. Indienen verzoekschrift zorgmachtiging: Er wordt een werkinstructie opgesteld hoe een 

verzoekschrift ingediend wordt bij het OM en hoe het vervolgcontact verloopt met het OM.  

4. Contact met melder en cliënt: Er wordt beschreven hoe het contact verloopt met de melder 

en de cliënt. Er zullen standaard teksten worden ontwikkeld om de melder en de cliënt te 

informeren.  

Samenwerkingsafspraken 

Onderdeel Betrokken partijen

jul-19 aug-19 sep-19 okt-19 nov-19 dec-19

Inrichten werkprocessen meldpunt GGD

Opstellen werkinstructies meldpunt GGD

Samenwerkingsafspraken meldpunt GGD, ketenpartners, 

regiogemeenten 

Proefdraaien meldpunt GGD, ketenpartners

Planning
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1. Doorverwijzen Wet Zorg en Dwang (WZD): Wanneer een melding gedaan wordt van iemand 

die LVB-problematiek heeft of dementie, valt dit niet onder de Wvggz maar onder de WZD. Er 

worden samenwerkingsafspraken gemaakt over het doorverwijzen van deze cliënt naar de 

juiste instelling.  

2. Uitwisselen gegevens met ketenpartner: Er worden afspraken gemaakt met ketenpartners 

over het uitwisselen van gegevens van een cliënt. Het gaat hierbij om: 

• Gegevens of een cliënt in zorg is (geweest) om een cliënt mogelijk over te dragen 

• Gegevens of een cliënt bekend is bij de ketenpartner, als onderdeel van het 

verkennend onderzoek.  

• Termijn van uitwisseling van gegevens i.v.m. het wettelijke termijn waaraan voldaan 

moet worden.  

3. Afspraken overdracht: Afspraken met zorgpartijen over de overdracht van een cliënt, wanneer 

deze vrijwillig in zorg wil. Soms levert dit in de huidige situatie een probleem op in verband 

met wachttijden. Mogelijk afspraken over overbruggingszorg.  

4. Informeren gemeenten: Afspraken met de gemeente op welk moment en wanneer ze ingelicht 

willen worden.  

5. Zorg in afwachting aanvraag: Afspraken met ketenpartners en de gemeenten over de 

overbruggingszorg tussen de aanvraag van de zorgmachtiging en besluit toekenning 

zorgmachtiging. Tevens afspraken maken over wie verantwoordelijk is voor deze cliënten 

gedurende deze periode.  

Ondersteunen en uitvoeren VO: Er worden mogelijk samenwerkingsafspraken gemaakt met 

ketenpartners over het ondersteunen bij en het uitvoeren van een verkennend onderzoek. De GGD 

blijft ten alle tijden regie houden van het VO, alleen uitvoer kan belegd worden bij een 

ketenpartner. 

Overige 

1. Proefdraaien VO: Het is van belang om proef te draaien voordat er daadwerkelijk verkennend 

onderzoek uitgevoerd zal worden in 2020. Het is ook van belang om casuïstiek door te nemen 

met samenwerkingspartners uit verschillende regio’s.  

De samenwerkingsafspraken kunnen verschillen in de regio’s Zuid-Kennemerland, Midden-

Kennemerland en Haarlemmermeer. Dit komt doordat er verschillen zijn in ketenpartners in de regio’s, 

daarnaast zijn er verschillen in de huidige samenwerkingsafspraken.  

 

3.4 Personeel 

Op het moment dat het meldpunt Wvggz in de lucht moet, is de huidige personele bezetting 

onvoldoende door de extra taken die de GGD krijgt. Volgens de berekeningen in bijlage 5 is er naar 

verwachting 1,0 FTE nodig om de Wvggz taken bij de GGD uit te kunnen voeren.  

 

Onderdeel Betrokken partijen

jul-19 aug-19 sep-19 okt-19 nov-19 dec-19

Inrichten werkprocessen VO GGD

Opstellen werkinstructies VO GGD

Samenwerkingsafspraken VO GGD, ketenpartners, 

regiogemeenten 

Proefdraaien VO GGD, ketenpartners

Planning
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Om voldoende capaciteit te creëren in de personeelsbezetting vinden de volgende activiteiten plaats:  

 

1. Werving personeel 

Er zal een wervingsprocedure gestart worden voor het werven van 1,0 FTE aan nieuwe medewerkers. 

De voorkeur heeft om nieuw personeel aan te nemen, aan de hand van een functie die voldoende 

expertise binnen de ggz heeft, zoals een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (SPV). Hierbij moet 

echter wel de kanttekening gemaakt worden dat er weinig SPV beschikbaar zijn, de precieze oorzaak 

hiervan is onduidelijk. Om deze reden wordt overwogen om zorgprofessionals met andere opleidingen 

en expertise in de GGZ te werven, aansluitend op het huidige functieprofiel van de zorgcoördinatoren.  

 

2. Training personeel 

De gewenste expertise voor Wvggz taken zijn deskundigheid binnen de psychiatrie. Denk daarbij aan 

opleidingen die acute psychiatrie of psychopathologie omvatten. Voorgenomen is om deze 

aanvullende trainingen of opleidingen aan te bieden aan het huidige personeel. Naast het huidige 

personeel kan het voorkomen dat nieuw personeel dat wordt aangenomen voor het meldpunt Wvggz 

wellicht extra training behoeft.  

 

3.5 IT-infrastructuur  

De GGD gebruikt momenteel het systeem Cliëntennet om alle cliëntgegevens te verwerken. 

Gegevensuitwisseling gaat bij de GGD via de beveiligde mail Zivver. Voor de Wvggz zal Khonraad ook 

gebruikt worden door de GGD.  

 

De Firma Khonraad is een Saas (Software-as-a-Service) systeem wat in de huidige praktijk gebruikt 

wordt voor geregistreerde gebruikers die beroepsmatig (direct) betrokken zijn bij de uitvoering van de 

Wet Bopz. Khonraad ontwikkelt momenteel een aanvullende module, die ondersteuning zal bieden bij 

het uitvoeren van een verkennend onderzoek. Deze module wordt gestart op het moment dat een 

ontvangen melding gekwalificeerd wordt als Wvggz-melding. Hiervoor is gekozen zodat alle uit de 

melding benodigde gegevens geregistreerd kunnen worden. Het gebruikmaken van de module loopt 

tot en met het verzenden van de aanvraag voor het voorbereiden van een zorgmachtiging aan het 

OM.4 Wanner deze module van Khonraad beschikbaar wordt is nog onbekend. 

 

Activiteiten om IT-infrastructuur aan te passen: 

1. Installeren Khonraad: Enkele computers, laptops en tablets moeten worden voorzien van 

Khonraad.  

2. Werkinstructies opstellen Khonraad: Er worden werkinstructies geschreven voor het gebruik 

van Khonraad.  

3. Instructie medewerkers: Alle medewerkers die met Khonraad gaan werken ontvangen een 

training/instructie over het gebruik van dit systeem.  

                                                           
4 Factsheet IV Wvggz, VNG 

Onderdeel Betrokken partijen

jul-19 aug-19 sep-19 okt-19 nov-19 dec-19

Werving personeel GGD

Training personeel GGD, externe trainers

Planning
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4. Noodplan opstellen: Er wordt een noodplan opgesteld voor het geval dat de IT-infrastructuur 

tijdelijk buiten gebruik is. Dit noodplan moet afgestemd worden met samenwerkingspartners.  

 

 3.6 Privacy 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze is van 

toepassing in de gehele Europese Unie. Hierbij zijn de privacy-rechten versterkt en uitgebreid ten 

opzichte van de voorloper in Nederland: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Er is landelijk nog 

veel onduidelijkheid over het vraagstuk privacy omtrent de Wvggz. Het advies is om landelijke 

ontwikkelingen te volgen op dit gebied.  

3.7 Communicatieplan 

Bij het opzetten van het meldpunt en verkennend onderzoek Wvggz bij de GGD is het informeren van 

alle betrokkenen cruciaal. In dit plan worden afspraken gemaakt over welk doel de communicatie 

behoeft en wie verantwoordelijk is voor de verschillende communicatiestromen. Daarnaast is het van 

belang om hierbij aansluiting te vinden met de landelijke berichtgeving over de Wvggz. Over de 

landelijke berichtgeving is echter nog niets bekend. 

Een communicatieplan wordt opgesteld, deze bestaat uit drie onderdelen: 

• Communicatie intern binnen de GGD   

o Doel: informeren medewerkers over nieuwe taken. 

• Communicatie extern naar burgers  

o Doel: Contactgegevens van meldpunt makkelijk vindbaar voor Wvggz meldingen en 

duidelijke informatie verstrekken wanneer er een melding gedaan kan worden. 

• Communicatie extern naar ketenpartners:  

o Doel: Informeren nieuwe taken gemeente, de rol van de GGD en wie/wanneer een 

melding kan maken (voorkomen dat bevoegde melders gaan melden bij het meldpunt).  

De regiogemeenten zijn ook verantwoordelijk voor de communicatie naar hun inwoners over de 

mogelijkheid om een melding te doen in het kader van de Wvggz,  

Activiteiten voor het opstellen van een communicatieplan: 

1. Communicatieplan opstellen: In het communicatieplan wordt de interne en externe 

communicatie beschreven. Er wordt in het plan ook beschreven wanneer en wat de 

regiogemeenten zullen communiceren naar hun inwoners.  

2. Uitvoeren communicatieplan: Het communicatieplan wordt uitgevoerd door zowel de GGD als 

de communicatiemedewerkers van de verschillende regiogemeenten.  

 

Onderdeel Betrokken partijen

jul-19 aug-19 sep-19 okt-19 nov-19 dec-19

Instaleren Khonraad GGD

Werkinstructies opstellen Khonraad GGD

Instructie medewerkers GGD

Noodplan opstellen GGD, ketenpartners

Planning

Indien beschikbaar

Onderdeel Betrokken partijen

jul-19 aug-19 sep-19 okt-19 nov-19 dec-19 2020

Opstellen communicatieplan GGD

Uitvoeren communicatieplan GGD, regiogemeenten 

Planning
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3.8. Monitoring en evaluatie 

Het monitoren en evalueren (M&E) van de Wvggz taken bij de GGD Kennemerland is van groot belang. 

Het is gissen hoeveel meldingen er binnen gaan komen, welke aard deze meldingen hebben en welke 

vervolgacties er voornamelijk ingezet gaan worden. Om tijdig bij te kunnen sturen zal monitoring 

plaatsvinden. Daarnaast is het van belang dat de gemeenten, die deze taken aan de GGD 

Kennemerland mandateren, inzicht krijgen in het aantal meldingen en de vervolgacties. Per kwartaal 

ontvangen de regiogemeenten in ieder geval de volgende informatie:  

• Aantal Wvggz meldingen 

• Aantal verzoekschriften zorgmachtiging 

o Aantal toegekend 

o Aantal afgewezen 

• Aantal toeleiding naar reguliere zorg 

• Aantal toeleiding naar bemoeizorg 

 

De implementatie wordt met regelmaat geëvalueerd om processen te optimaliseren en knelpunten 

inzichtelijk te maken en aan te pakken, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hierbij zal er ook aandacht 

zijn voor sub regionale verschillen. Evaluatie zal in ieder geval plaatsvinden in het Regio-overleg Wvggz.  

 

Activiteiten omtrent monitoring en evaluatie:  

1. Afspraken gemeenten: Afspraken maken met de gemeenten over de informatie die ze per 

kwartaal willen ontvangen om te monitoren.  

2. Monitoring en evaluatieplan: Er wordt een monitoring en evaluatieplan opgesteld, waarin 

beschreven wordt wie, wat en hoe monitoring en evaluatie uitgevoerd zal worden.  

 

 

 

  

Onderdeel Betrokken partijen

jul-19 aug-19 sep-19 okt-19 nov-19 dec-19

Afspraken regio gemeenten M&E GGD, regiogemeenten 

M&E plan opstellen GGD

Planning
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4. Kosten en financiering  

 

Het beleggen van de twee taken, meldpunt en verkennend onderzoek, bij de GGD brengen incidentele 

kosten met zich mee voor de implementatie en structurele kosten voor de uitvoering. Dit hoofdstuk 

geeft een weergave van de kosten.  

4.1 Incidentele kosten 2019 

 

Voor een inschatting van de implementatiekosten die in 2019 gemaakt zullen worden, zie tabel 4 

 

 Kosten 

Loonkosten nieuw personeel, schaal 9 

- 1 FTE voor 2 maanden inwerken 

- Incl. reiskosten en overhead 

€12.000,-  

Opleidingskosten huidig personeel €10.000,- 

Inzet projectleider, schaal 11 

- O,56 FTE voor 6 maanden   

- Incl. pensioen, reiskosten en overhead 

€31.000,- 

Inzet huidige medewerkers PM 

Inzet afdeling communicatie PM 

Opzetten IT-infrastructuur € 10.000, -  

Totaal € 63.000,- 

Tabel 4: incidentele implementatiekosten in 2019 

4.2 Structurele en incidentele uitvoeringskosten 2020 

De structurele en incidentele invoeringskosten in tabel 5 zijn berekend op basis van de inschatting van 

het aantal meldingen en op basis van het aantal uren per melding, beschreven in de paragrafen 2.4 en 

2.6. Zie bijlage 5 voor de berekening. Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat het meldpunt wordt 

uitgebreid in verband met de aanpak personen met verward gedrag, waarvoor eveneens een 

(separaat) voorstel ter besluitvorming voorligt. 

 

 Minimum Maximum Voorstel 

Op basis van aantal meldingen 120  240 170 

Structurele kosten 

Loonkosten personeel, schaal 9  

- 1 FTE 

- Incl. reiskosten en overhead 

€ 63.600, -  

 

€ 126.300, -   

 

€ 89.500, -   

Piket toeslagen 10/16 regeling € 6.000, -  € 6.000, -  € 6.000, -  

Werkplekken en facilitaire dienstverlening PM PM PM 

Inzet afdeling communicatie  PM PM PM 

IT-infrastructuur PM  PM PM 

Totaal structureel  € 69.600 € 132.3000, -  € 95.500, -  

Incidentele kosten 

Inzet projectleider, schaal 11 

- O,3 FTE 

Incl. reiskosten en overhead 

€25.000,- €25.000,- €25.000,- 

Totaal structureel en incidenteel 2020 € 94.600 € 157.3000, -  € 120.500, -  

Tabel 5: structurele en incidentele uitvoeringskosten vanaf 2020 
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4.3 Financieringsvoorstel 

GGD Kennemerland heeft de vraag gekregen van de negen regiogemeenten om twee gemeentelijke 

taken, die onder de Wvgzz vallen, op zich te nemen. Het gaat hierbij om de hierboven beschreven 

taken: het opzetten van een meldpunt en het uitvoeren van verkennend onderzoek. Het opnemen van 

deze taken door de GGD kan worden gezien als aanvullende taak in het kader van artikel 9 van de 

Gemeenschappelijke Regeling (GR), zie bijlage 7. Bij de meest recente wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is ervoor gekozen alleen de taken, 

die wettelijk bij de GGD en brandweer horen, in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) vast te leggen. 

Voor andere taken kan gebruik worden gemaakt van voorgenoemdartikel (voor zover passend binnen 

de belangen genoemd in artikel 6).  

Het voorstel daarbij om de kosten te delen op basis van inwonertal kent verschillende voordelen: 

• Het sluit aan bij de bestaande financieringsstructuur binnen de VRK, er ontstaan geen nieuwe 

administratieve lasten. 

• Het is een meerjarige financiering voor een taak, hetgeen passend is voor een taak die ook 

meerjarig door de GGD Kennemerland uitgevoerd zal worden.  

• Er is een algemeen terugbetalingsmechanisme van toepassing. Eventuele overschotten van de VRK 

vloeien binnen vaste financiële afspraken terug naar gemeenten. 

Het verdelen van de kosten op basis van inwonertal gaat uit van solidariteit tussen de verschillende 

gemeenten, hoewel de kans aannemelijk is dat de inwoners van de gemeenten in verschillende mate 

gebruik maken van het meldpunt.  

Andere financieringsmogelijkheden, zoals subsidie of nacalculatie op basis van het aantal meldingen, 

zijn wel verkend, maar worden niet als passend gezien. Om de gemandateerde taken onder de Wvggz 

uit te voeren is vaste formatie nodig, van deskundig (en ook schaars) personeel . Het is een risico voor 

GGD Kennemerland om een vaste formatie te financieren met incidentele gelden, terwijl aan de 

andere met tijdelijke contracten het benodigde deskundige personeel niet gevonden/behouden kan 

worden. In het geval van subsidiëring zullen bovendien jaarlijks negen verschillende subsidieaanvragen 

opgesteld moeten worden, wat administratieve lasten en kosten met zich mee brengt voor zowel de 

gemeenten als GGD Kennemerland Schaarse middelen die beter aan de zorg zelf besteed kunnen 

worden.  

Wanneer de bestuurscommissies Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg (PGMZ) en Openbare 

Orde en Veiligheid (OOV) akkoord gaan met het voorstel, dan zal dit leiden tot tussentijds aanpassing 

van de begroting 2020 via de bestuursrapportage. Vervolgens zal de aanpassing worden meegenomen 

in de programmabegroting 2021.  
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4.4  Kosten per gemeente 

Onderstaande tabel geeft de structurele kosten en incidentele kosten voor 2019 en 2010 weer per 

regiogemeenten voor het beleggen van de Wvggz taken bij de GGD.  

 

Tabel 6: incidentele en structurele kosten per regiogemeente 

 

  

Gemeente

Aantal 

inwoners  

per                 

1-1-2018

Incidentele  kosten 

2019

Incidentele  kosten 

2020

Per inwoner Totaal Totaal Totaal

Beverwijk 41.077 0,18 7.250€         4.780€                     1.900€                     

Bloemendaal 23.208 0,18 4.100€         2.700€                     1.080€                     

Haarlem 159.709 0,18 28.140€       18.540€                   7.360€                     

Haarlemmermeer 153.149 0,18 26.970€       17.820€                   7.040€                     

Heemskerk 39.146 0,18 6.910€         4.560€                     1.810€                     

Heemstede 27.080 0,18 4.780€         3.150€                     1.250€                     

Uitgeest 13.520 0,18 2.390€         1.580€                     630€                        

Velsen 67.831 0,18 11.960€       7.890€                     3.140€                     

Zandvoort 16.970 0,18 3.000€         1.980€                     790€                        

TO TAAL 541.690 95.500€       63.000€                   25.000€                   
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Bijlage 3: Beslissing of voldaan is aan de criteria voor verplichte zorg 
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Bijlage 5: Kostenberekening op basis van aantal meldingen en inzet in uren 
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Bijlage 7:  Juridisch kader gemeenschappelijke regeling
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 Bijlage 1 – Processchema verkennend onderzoek 

 

 



 

Implementatievoorstel Wvggz Pagina 24 

 

Bijlage 2 - Verzoek tot afgifte zorgmachtiging
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Bijlage 3: Beslissing of voldaan is aan de criteria voor verplichte zorg   
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Bijlage 4 –Beslissing tot beëindiging voorbereiding zorgmachtiging 
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Bijlage 5: Kostenberekeningen op basis van aantal meldingen en inzet in uren.  

 

Minimaal aantal meldingen per jaar

Aantal  

meldingen

Meldpunt: uren 

per melding

Verkennend 

onderzoek: uren 

per melding

Uren per 

melding

Totaal 

aantal uren

Directe 

uren per 

FTE

FTE nodig 

totaal FTE melding

FTE 

verkennend 

onderzoek

Melding incl verzoeksschrift 30 1,5 9,5 11 330

Onvolledige meldingen 90 1,5 6 7,5 675

Totaal 120 3 15,5 18,5 1005 1410 0,7 0,1 0,6

180 825

Maximaal aantal meldingen per jaar

Aantal  

meldingen

Meldpunt: uren 

per melding

Verkennend 

onderzoek: uren 

per melding

Uren per 

melding

Totaal 

aantal uren

Directe 

uren per 

FTE

FTE nodig 

totaal FTE melding

FTE 

verkennend 

onderzoek

Melding incl verzoeksschrift 60 1,5 9,5 11 660

Onvolledige meldingen 180 1,5 6 7,5 1350

Totaal 240 3 15,5 18,5 2010 1410 1,4 0,3 1,2

360 1650

Voorstel 

Aantal  

meldingen

Meldpunt: uren 

per melding

Verkennend 

onderzoek: uren 

per melding

Uren per 

melding

Totaal 

aantal uren

Directe 

uren per 

FTE

FTE nodig 

totaal FTE melding

FTE 

verkennend 

onderzoek

Melding incl verzoeksschrift 45 1,5 9,5 11 495

Onvolledige meldingen 125 1,5 6 7,5 937,5

Totaal 170 3 15,5 18,5 1432,5 1410 1,0 0,2 0,8

255 1177,5
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Bijlage 6: Overzicht activiteiten en timeline 

 

  

Onderdeel Betrokken partijen

Meldpunt

jul-19 aug-19 sep-19 okt-19 nov-19 dec-19

Inrichten werkprocessen meldpunt GGD

Opstellen werkinstructies meldpunt GGD

Samenwerkingsafspraken meldpunt GGD, ketenpartners, 

regiogemeenten 

Proefdraaien meldpunt GGD, ketenpartners

Verkennend onderzoek

jul-19 aug-19 sep-19 okt-19 nov-19 dec-19

Inrichten werkprocessen VO GGD

Opstellen werkinstructies VO GGD

Samenwerkingsafspraken VO GGD, ketenpartners, 

regiogemeenten 

Proefdraaien VO GGD, ketenpartners

Personeel

 jul-19 aug-19 sep-19 okt-19 nov-19 dec-19

Werving personeel GGD

Training personeel GGD, externe trainers

IT-infrasctructuur

jul-19 aug-19 sep-19 okt-19 nov-19 dec-19

Instaleren Khonraad GGD

Werkinstructies opstellen Khonraad GGD

Instructie medewerkers GGD

Noodplan opstellen GGD, ketenpartners

Communicatie

jul-19 aug-19 sep-19 okt-19 nov-19 dec-19 2020

Opstellen communicatieplan GGD

Uitvoeren communicatieplan GGD, regiogemeenten 

Monitoring en evaluatie

jul-19 aug-19 sep-19 okt-19 nov-19 dec-19

Afspraken regio gemeenten M&E GGD, regiogemeenten 

M&E plan opstellen GGD

Planning

Indien beschikbaar
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 Bijlage 7: Juridisch kader gemeenschappelijke regeling 

De meest recente versie van de gemeenschappelijke regeling VRK kent de volgende bepalingen over 

de taken van de VRK. 

Artikel 6: Belangen 

De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de gemeenten op de volgende terreinen: 

a. veiligheid en publieke gezondheid  

b. brandweerzorg 

c. maatschappelijke zorg en jeugd 

d. rampenbestrijding en crisisbeheersing in brede zin  

e. risicobeheersing 

f. samenwerking en coördinatie in de uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing 

g. het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer 

h.  het fungeren als overlegplatform voor onderwerpen op het gebied van veiligheid en 

gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd voor zover deze het verzorgingsgebied van de 

gemeenten gezamenlijk betreffen 

 

Artikel 7  Taken 

1. De Veiligheidsregio is belast met de uitvoering van alle taken die bij of krachtens de wet aan 

de veiligheidsregio worden opgedragen. 

2. De Veiligheidsregio stelt de GGD in en houdt deze in stand  

3. De GGD is belast met  

a. Taken als bedoeld in de artikelen 2,5 en 6 van de Wet publieke gezondheid, met 

uitzondering van artikel 5, lid 2 sub a tot en met d voor zover het betreft 0-4 jarigen. 

b. Taken op het gebied van ambulancezorg 

c. Andere taken die bij of krachtens de wet aan de GGD worden opgedragen. 

4.   De Veiligheidsregio stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen de verschillende 

veiligheids- en gezondheidspartners 

 

Artikel 8 Bevoegdheden 

De Veiligheidsregio heeft alle bevoegdheden tot regeling, bestuur en beheer die nodig zijn voor de 

uitvoering van de aan de Veiligheidsregio opgedragen taken. 

 

9. Aanvullende taken 

1. De Veiligheidsregio is bevoegd tot het verrichten van diensten voor een of meer gemeenten 

en/of derden. 

2. De dienstverlening geschiedt op basis van een overeenkomst tussen de Veiligheidsregio en de 

gemeente(n) en/of derden die het aangaat(n). In deze overeenkomst wordt neergelegd welke 

prestaties de Veiligheidsregio zal leveren, de kosten die daarvoor in rekening worden gebracht 

en de voorwaarden waaronder tot dienstverlening wordt overgegaan en de beëindiging 

daarvan. 

 


