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Beslisnota voor het College van B&W
Onderwerp: Begroting Wet verplichte ggz 2022 en Wvggz-taken
vanaf 2023 opnemen in de Gemeenschappelijke Regeling
Voorgesteld besluit
het College van B&W besluit:
1. De begroting 2022 voor de Wvggz-taken die GGD Gelderland-Zuid uitvoert, vast
te stellen.
2. Het Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid via bijgaande brief te verzoeken
de Wvggz-taken vanaf 2023 als uniforme taak op te nemen in de
Gemeenschappelijke Regeling van de GGD en in de GGD-begroting.
Aanleiding
Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking getreden. Deze nieuwe
wet is er ter vervanging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische
ziekenhuizen (bopz).
Voorafgaand aan de invoering van de Wvggz is door de colleges van 13 regiogemeenten1
besloten om de (nieuwe) Wvggz-taken gezamenlijk uit te voeren op het niveau van
Gelderland-Zuid. Een aantal van deze taken is belegd bij Meldpunt Bijzondere Zorg
(MBZ) van GGD Gelderland-Zuid:
- het horen bij het voornemen om een crisismaatregel te nemen;
- de mogelijkheid voor inwoners en professionals om een melding te doen in het
kader van de Wvggz en de behandeling en triage van deze melding;
- de uitvoering van verkennend onderzoek naar aanleiding van meldingen in het
kader van de Wvggz.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

12-11-2019

Beslisnota implementatie Wet verplichte ggz Z/19/038328

21-12-2021

evaluatie Wvggz Z/21/065566

Gewenst resultaat
Rijk van Nijmegen: Berg en Dal, Beuningen, Druten, Malden, Mook en Middelaar,
Nijmegen, Wijchen; Regio Rivierenland: Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West
Betuwe, West Maas en Waal.
1
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Voor 2022 een vastgestelde begroting voor de Wvggz-taken die GGD Gelderland-Zuid
uitvoert.
Vanaf 2023 de Wvggz-taken als uniforme taak opnemen in de Gemeenschappelijke
Regeling van de GGD en in de GGD-begroting.
Argumenten
1.1.1 De begroting voor 2022 is naar beneden bijgesteld
Het aantal Wvggz-meldingen en verkennende onderzoeken was in 2020 en 2021
lager dan begroot. De GGD heeft daarom een aangepaste begroting voor 2022
gemaakt.
2.1

Uniforme taken die de GGD Gelderland-Zuid uitvoert horen in de
Gemeenschappelijke Regeling.
Naar aanleiding van de evaluatie die uitgevoerd is in 2021 naar de uitvoering van
de Wvggz willen we de GGD Gelderland-Zuid vragen de taak als uniforme taak uit
te voeren

Tegenargumenten en risico’s
2.1 de landelijke wetsevaluatie is nog niet klaar en zal naar verwachting leiden tot
aanpassingen in de Wvggz.
Door geen specifieke Wvggz-taken te benoemen in de Gemeenschappelijke Regeling zijn
aanpassingen op onderdelen mogelijk. Dit kan nodig zijn als bijvoorbeeld op grond van
de wetsevaluatie wordt besloten om het horen bij een crisismaatregel te beëindigen of
anders vorm te geven.
Financiële gevolgen
In de begroting van de GGD voor 2022 was een voorlopige begroting ter hoogte van €
369.811 (geïndexeerde begroting 2021) voor de Wvggz-taken opgenomen. De begroting
is verlaagd naar € 158.544 (zie onderstaande tabel), omdat het aantal Wvggz-meldingen
en verkennend onderzoeken ook in 2021 (blijvend) ruim 70% lager is dan ingeschat. In
de aangepaste begroting is nog steeds rekening gehouden met 20% marge, om
voorbereid te zijn op meer meldingen als gevolg van met name corona en het vergroten
van de bekendheid over de mogelijkheid om een melding te doen in het kader van de
Wvggz.
Extra communicatie over de Wvggz betrof één van de actiepunten uit eerdergenoemde
evaluatie. Op basis van intern onafhankelijk onderzoek door de GGD is het gemiddeld
aantal uren per verkennend onderzoek berekend op 18 uur. Met dit urenaantal kunnen
medewerkers zelf de professionele inschatting maken of ze het onderzoek geheel of
gedeeltelijk met één medewerker (16,5 uur) of twee medewerkers (21,75) uitvoeren.
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In onderstaande tabel is de bijdrage per gemeente aangegeven. De verdeling is in 2022
conform de DVO nog naar rato van de rijksmiddelen die iedere gemeente heeft
ontvangen voor de Wvggz.
Na opname in de uniforme taken van de GGD vanaf 2023 zal de bijdrage voor de Wvggz
per gemeente naar rato van het inwonertal worden berekend zoals bij alle uniforme
begrotingsposten van de GGD gebeurt.
Zorgmachtiging

Aantal

Aanvraag 2022
Inzet
tarief

Totaal

Meldingen

72

3,00

96,00

€

20.736

Verkennend Onderzoek

56

18,00

96,00

€

96.768

50,00

96,00

€

4.800

Totaal inzet

€

122.304

Materiële kosten

€

6.000

Totaal materiële kosten

€

6.000

€

128.304

Overbruggingszorg

Totaal Zorgmachtiging

Crisismaatregel
Aantal
Uitvoering
piketdienst/bereikbaarheidsdienst
Uitvoering horen inclusief
informeren burgemeester
50
Overige personeelskosten (reiskosten,
ziektevervanging)

Inzet

Realisatie
€

10.000

€

6.240

€

9.000

Totaal inzet

€

25.240

Tolkenkosten

€

5.000

Totaal materiële kosten

€

5.000

€

30.240

1,30

Totaal Crisismaatregel
Totaal nodig voor uitvoering

96,00

€
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Verdeling
o.b.v.
rijksbijdrage

Gemeenten
Berg en Dal
Beuningen
Buren
Culemborg
Druten
Heumen
Neder-Betuwe
Nijmegen
Tiel
West-Betuwe
West Maas en Waal
Wijchen
Mook en Middelaar
Totaal

Aangepaste
begroting 2022

5,52%
3,99%
3,36%
5,80%
3,09%
2,36%

€
€
€
€
€
€

8.754
6.332
5.321
9.192
4.902
3.744

3,35%
45,36%
9,60%
6,91%
2,60%
7,06%
1,00%

€
€
€
€
€
€
€

5.313
71.909
15.216
10.959
4.128
11.188
1.586

€

158.544

De bijdrage Wijchen 2022 ad € 11.188 wordt gedekt vanuit bestaand budget (644012
CpGGZ). Voorliggend besluit heeft dan ook geen begrotingswijziging tot gevolg.
Conform de verlengde DVO stuurt de GGD voor 2022 een factuur naar iedere
regiogemeente.
Uitvoering of Vervolgstappen
Na de collegebesluiten kan de GGD in haar 1e managementrapportage van 2022 melden
dat de begroting Wvggz 2022 is aangepast.
In de DVO zijn afspraken gemaakt over verantwoording door de GGD aan de
regiogemeenten, 3 keer per jaar (eerste 3 maanden, half jaarrapportage en jaarverslag).
De rapportages bevatten kwalitatieve informatie en cijfers, met name het aantal
meldingen, het aantal verkennend onderzoeken, het aantal hoorverslagen en de
ureninzet/doorlooptijd per product.
Voor de monitoring en eventuele bijsturing van de ketensamenwerking vindt op
bestuurlijk niveau vier keer per jaar het regionaal periodiek overleg Wvggz (wettelijk
verplicht) plaats met vertegenwoordigers van regiogemeenten, ggz-instellingen,
openbaar ministerie, politie en GGD.
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee
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