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Geachte raads- en burgerleden,
Op 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in. De Wvggz
vervangt vanaf die datum de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
(Bopz). Veel informatie over deze wet is online beschikbaar en ook de wettekst* is inmiddels
online gepubliceerd.
Middels deze memo informeren wij u over de belangrijkste gevolgen van deze wet voor ons als
gemeente en over het proces waarin we zitten om onze verantwoordelijkheden goed in te
regelen.
Middels de Wvggz wordt het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor:
- Het in behandeling nemen van meldingen betreffende personen voor wie de noodzaak
tot geestelijke gezondheidszorg moet worden onderzocht;
- Het verrichten van onderzoek naar die noodzaak;
- Het informeren van degene die een melding heeft gedaan;
- Het zo nodig indienen van een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift
voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie.
Daarnaast is nieuw in deze wet dat de burgemeester iemand, aan wie hij een maatregel oplegt,
in staat moet stellen om zo mogelijk te worden gehoord. Dit betekent dat er een geschikte partij
gemandateerd moet worden om te horen.
Als gemeente moeten we zorgen voor borging van deze taken. Uit het oogpunt van efficiency is
het niet aan te bevelen dat alle gemeenten aparte meldpunten en andere regelingen gaan
optuigen. Een regionale samenwerking heeft onze voorkeur.
In de regio Brabant Noord-Oost* zijn we voornemens om onze krachten te bundelen en deze
taken samen op te pakken in de reeds bestaande structuren. De kans is groot dat een
samenwerkingsverband, zoals een centrumregeling, nodig is om deze taken gezamenlijk uit te
kunnen voeren. Mochten er financiële middelen noodzakelijk zijn of mocht er een
samenwerkingsconstructie ontstaan waarover u als raad een beslissingsbevoegdheid heeft,
dan wordt dit aan u voorgelegd.
*https://www.dwangindezorg.nl/nieuwe-wetgeving/documenten/publicaties/informatiepunt/documenten/1/wetverplichte-ggz
*de gemeenten: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en St. Hubert, Oss, Sint Anthonis en Uden.
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