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Invoering Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang

Behandeling in commissie
Niet van toepassing
Kennisnemen van:
De voorgenomen inrichting van de nieuwe taken die de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en
dwang per 1 januari 2020 met zich meebrengen
Aanleiding
Inwoners die een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen kunnen tot en met 2019 op grond van
de wet Bopz gedwongen opgenomen worden. Op 1 januari 2020 wordt deze ‘opnamewet’
vervangen door twee ‘zorgwetten’: de Wet verplichte GGZ (Wvggz), gericht op inwoners met een
psychische kwetsbaarheid, en de Wet zorg en dwang (Wzd) gericht op inwoners met een
psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking.
Beide wetten stellen het voorkómen van verplichte zorg centraal en bieden meer flexibiliteit in
verplichte zorg; ambulant (thuis) of intramuraal. Nieuw is ook dat de rechten van de betrokkene en
diens familie/essentiële naasten zijn uitgebreid (hoorfunctie, belegd bij de burgemeester).
De gemeente Den Bosch heeft, samen met ketenpartners in de regio Brabant-Oost en de subregio Meierij/Bommelerwaard, de voorbereiding op de invoering opgepakt.
Het college heeft ingestemd met de voorgestelde inrichting van de (deels nieuwe) taken, die de
wetten voor de regio en voor Meierijstad met zich meebrengen.
Kernboodschap
Voor 1 januari 2020 moeten de volgende taken geregeld zijn;
•
het inrichten van de procedure zorgmachtiging;
•
het inrichten van de procedure crisismaatregel Wvggz en inbewaringstelling Wzd
•
het regelen van essentiële voorwaarden voor participatie in de samenleving;
•
het organiseren van het verplichte regionale overleg;
•
het veilig en eenvoudig uitwisselen van informatie met ketenpartners.

De wet biedt de mogelijkheid om deze taken door een externe partij te laten uitvoeren.
Het college heeft ingestemd met het voorstel om de nieuwe Wvggz-taken in de subregio
Meierij/Bommelerwaard (acht gemeenten) te laten uitvoeren door het subregionale
Crisisinterventieteam (CIT) van Farent en het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB).
Hiertoe wordt een addendum op de regionale samenwerkingsovereenkomst opgesteld.
Voor de informatievoorziening binnen de Wvggz en Wzd zijn we afhankelijk van een specifiek
ICT-systeem. Vanuit Den Bosch wordt de regionale inkoop van zorg normaliter uitgevoerd door de
Regionale Inkooporganisatie Zorg (RIOZ). Daarom heeft het college ermee ingestemd de inkoop
en contractering van een subregionaal ICT-systeem voor de Wvggz en Wzd ook te laten
verzorgen door de Regionale Inkooporganisatie Zorg.
Communicatie
Op 3 oktober 2019 publiceren alle regiogemeenten hetzelfde nieuwsbericht om het publiek te
infomeren over het doel van de wet en de bestuurlijke kaders. In november/december volgt een
tweede communicatiemoment.
Participatie
nvt
Duurzaamheid
De Wvggz biedt onze kwetsbare inwoners de mogelijkheid “gehoord” te worden; in het wel/niet
opleggen van een crisismaatregel en bij de vorm van de gedwongen zorg (ambulante zorg thuis of
intramuraal) die op grond van een zorgmachtiging wordt opgelegd. Hierdoor wordt zo goed
mogelijk rekening gehouden met het recht van zelfbeschikking en authenticiteit van het individu.
Financiën
In 2020 zal subregionaal worden ingekocht voor € 656.724,00. De bijdrage van Meierijstad is naar
verwachting € 80.923,00. Deze kosten worden gedekt uit de rijksmiddelen Wvggz (€ 70.484,00)
en uit het budget zorg en veiligheid (kadernota 2019). Voor de aanschaf van een regionaal ICT
systeem reserveert Meierijstad €13.000,00, ten laste van de rijksmiddelen.
Planning
Op 1 januari 2020 treden de Wvggz en de Wzd in werking. In november of december 2019
worden bijeenkomsten voor bestuurders georganiseerd. In de regio worden momenteel
protocollen en samenwerkingsafspraken voorbereid, deze worden lokaal aangepast en
geïmplementeerd. Vanaf 1 januari 2020 evalueren we aan de hand van de casuïstiek of het
proces goed verloopt. Waar nodig sturen we bij.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,
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