
1. Doel agendering:

Beeldvorming (ter informatie)

Oordeelsvorming (ter bespreking)

Besluitvorming x

2. Probleem- / vraagstelling:

Aanleiding

Op 1 januari 2020 wordt de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (hierna:  

Bopz) vervangen door de Wet verplichte GGZ (Wvggz). Binnen de Wvggz zijn twee processen voor  

verplichte zorg: de Zorgmachtiging en de Crisismaatregel. Middels deze memo wordt u geïnformeerd 

over de Crisismaatregel. Ook wordt u gevraagd richting te bepalen ten aanzien van de verschillende 

scenario’s  rond  de  invulling  van  de  hoorplicht.  Tenslotte  vragen  we  u  om  uit  uw  midden  een 

portefeuillehouder aan te wijzen voor de verdere implementatie van de Wvggz. De burgemeester 

van  Haarlem  heeft zich  al  bereid  verklaard  om  als  portefeuillehouder  vanuit  de  kring  van  

burgemeesters op te treden. 

Proces Wvggz

Gezien het streven naar uniformiteit in de regio is ervoor gekozen om ten aanzien van zowel de  

hoorplicht  als  ten  aanzien  van  het  verkennend  onderzoek  als  gemeenten  van  Kennemerland 

gezamenlijk op te trekken. Gezien de tijdsdruk is gekozen voor een pragmatische oplossing waarbij  

regionale bestuurlijke afstemming in VRK verband plaatsvindt. Uiteindelijke besluitvorming zal lokaal 

plaats vinden:

- De burgemeester  van elke  gemeente besluit  over  de (mandatering  van)  invulling  van de 

hoorplicht;

- het college van elke gemeente besluit over eventuele financiële consequenties van invulling 

van de hoorplicht;

- het  College  van  elke  gemeente  besluit  over  mandatering  van  het  meldpunt  en  het  

verkennend onderzoek en

- het College van elke gemeente besluit over de financiële consequenties van uitvoering van 

het meldpunt en het verkennend onderzoek.

Crisismaatregel

Als een Zorgmachtiging niet kan worden afgewacht kan de burgemeester een Crisismaatregel nemen. 

Deze maatregel is vergelijkbaar met de Inbewaringstelling (Ibs) onder de huidige wet. Nieuw in het  

proces van de Crisismaatregel is de hoorplicht, waarbij de burgemeester de betrokkene zo mogelijk  

moet horen. Het invullen van deze hoorplicht kan op verschillende wijzen. In de bijlage wordt nader  

ingegaan  op  de  verschillende  scenario’s  rond  de  hoorplicht.  Deze  bijlage  is  opgesteld  door  de 

regionale ambtelijke werkgroep Wvggz. Het uitgangspunt bij de inrichting is uniformiteit in de regio.  

Hoewel het de gemeenten in de regio vrij staat de hoorplicht naar eigen wens in te vullen, hebben 

OM, politie en GGZ aangegeven dat een aparte werkwijze per gemeente onwenselijk is. 



Het regionaal overleg
De Wvggz bevat ook een verplichting tot het invoeren van een regionaal overleg waar in ieder geval  

de colleges, de geneesheren-directeuren van de GGZ instellingen en de officieren van justitie deel  

van  uitmaken.  In  dit  overleg  wordt  minimaal  vier  keer  per  jaar  met  elkaar,  politie  en  overige 

ketenpartners in de zorg overleg gevoerd over het aanbod van verplichte zorg, de knelpunten in de 

voorbereiding  daarop,  de  tenuitvoerlegging  en  de  uitvoering  ervan  en  de  noodzakelijke 

gegevensverstrekking. In de implementatiefase nemen de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer en 

Velsen ambtelijk deel aan dit overleg.  Voorgesteld wordt om uit elk van beide bestuurscommissies 

VRK een bestuurder als portefeuillehouder aan te wijzen die de bestuurders van de gemeenten in  

Kennemerland kan vertegenwoordigen in het regionaal overleg Wvggz.

3. Voorstel / te nemen besluit:

Voorgesteld wordt: 
1. Een  bestuurlijk  verantwoordelijke  aan  te  wijzen  voor  de  implementatie  van  de 

crisismaatregel.
2. Voorkeur uit te spreken voor een scenario ten aanzien van de invulling van de hoorplicht 

• Scenario 1: horen door de gemeente
• A: horen door de burgemeester zelf
• B: horen door een ambtenaar OOV 
• C: Horen door medewerker in een piketpool

• Scenario 2: horen door de GGD
3. Opdracht te geven voor nadere uitwerking van deze hoorplicht in een implementatieplan  

inclusief financiële consequenties (respectievelijk aan de GGD of aan de regionale ambtelijke  
werkgroep WvGGZ). Hoe dit exact vorm te geven zal ook afhangen van de uitkomsten van de  
bespreking (of alle bestuurders voorkeur geven aan hetzelfde scenario of dat hier verschil  
tussen bestaat).

4. Aan de colleges van B&W voorleggen of zij instemmen met bovengenoemde richting. 

4. Consequenties besluit:

5. Bijlage:
-  Notitie Crisismaatregel gemeenten Kennemerland tbv BC PG&MZ en BC OV
-   VNG Handreiking Wvggz Crisismaatregel.

6. Besluit:
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