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Geachte raad- en burgerleden
In deze memo informeren wij u over de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg. Sinds 1 januari 2020 is deze wet van kracht. Wij informeren u over de wijze
waarop wij uitvoering geven aan de gemeentelijke taken die voortvloeien uit deze wet en de
financiële verplichtingen die wij hiervoor zijn aangegaan.
In 2019 is er hard gewerkt om de implementatie van de Wvggz vorm te geven. Dit is gebeurd in
samenwerking met gemeenten, ggz-instellingen, openbaar ministerie en politie. Deze
samenwerking en de voorbereiding op de implementatie van de wet vond in onze regio op
verschillende niveaus plaats; regionaal in Oost-Brabant (38 gemeenten), (sub)regionaal in
Brabant Noordoost-oost (10 gemeenten) en op lokaal niveau.
Uitvoering
De uitvoering van de Wet verplichte ggz hebben wij in de regio Brabant Noordoost-oost als
volgt georganiseerd:
Taken in het kader van de zorgmachtiging
De ontvangst en verwerking van meldingen in het kader van de Wvggz en de uitvoering van het
verkennend onderzoek is uitbesteed aan het Verdihuis. Het Verdihuis heeft hiervoor een
meldpunt ingericht. Wanneer een verkennend onderzoek leidt tot een aanvraag, zal ook het
Verdihuis de aanvraag richting officier van justitie verzorgen.
Op dit moment (d.d. 1 maart 2020) is er 1 melding ontvangen over een inwoner uit Boekel. Er is
nog geen verkennend onderzoek gestart. De persoon waarover de melding gedaan is was
reeds in behandeling en is terugverwezen naar de huidige behandelaar.
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In de regio BNO-o zijn in totaal 11 meldingen ontvangen. Deze meldingen hebben geleid tot 4
verkennende onderzoeken.
Taken in het kader van de crisismaatregel
De taken in het kader van de crisismaatregel blijven grotendeels bij de burgemeester, zoals dit
voorheen (in de wet Bopz) ook het geval was. Nieuw is het horen van betrokkene, voorafgaand
aan het nemen van een crisismaatregel. Voor deze taak maken wij gebruik van de hoorservice
van Khonraad.
Op dit moment (d.d. 1 maart 2020) zijn er 2 crisismaatregelen opgelegd in onze gemeente.
Financiële gevolgen en dekking
De inkomsten en uitgaven voor de uitvoering van de Wvggz bedragen in onze gemeente:
Financiële kader (dekking)
€ 7.525
Gemeentefonds
Huidige dekking
€ 1.500
BOPZ

Totaal (afgerond)

€ 9.000

Kosten uitvoering
Regionale bijdrage*
Lokale structurele
kosten
Lokale variabele
kosten**
Eenmalige kosten
Totaal (afgerond)

€ 7.565

€ 3.439
€ 500
€ 50
€ 11.500

Tabel 1: begroting Wvggz gemeente Boekel 2020
* Voor de regionaal belegde taken zijn wij een financiële verplichting aangegaan van € 200.000 in 2020.
De gemeente Boekel draagt hieraan € 7.525 bij. Voor het jaar 2021 worden er nog afspraken gemaakt.
Wanneer de kosten hoger uitvallen worden de meerkosten in 2020 (eenmalig) gedekt vanuit de regionale
reserve beschermd wonen. Hiervoor is € 100.000,- gereserveerd binnen de reserve beschermd wonen.

**Op basis van een schatting van gemiddeld 1 crisismaatregel per maand.

We ontvangen € 7.525 uit het gemeentefonds voor de uitvoeringstaken Wvggz. Het
huidige budget voor de BOPZ bedraagt € 1.500. De WVGGZ vervangt de BOPZ waardoor
dit bedrag beschikbaar komt voor de uitvoering van de Wvggz. In totaal hebben we een
dekking van €9000. De kosten voor de uitvoering bedragen € 11.500.
We komen € 2.500 te kort voor de uitvoering van de taken die voortkomen uit de Wet verplichte
ggz in 2020. Dit bedrag zullen we via de voorjaarsnota 2020 aan u voorleggen.
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