
Wet verplichte GGZ en 
gemeenten: vernieuwing 

en continuïteit

Ico Kloppenburg, beleidsmedewerker VNG 
31 oktober 2019





Inhoud presentatie
1. Wat is nieuw voor gemeenten?
2. Wederkerigheid onder de Wvggz
3. Rollen van de gemeente
4. Nieuwe verhoudingen tussen partijen door de Wvggz
5. Verbinding zorg en veiligheid



1. Wat is nieuw? Wat zijn de kansen en risico’s?

• Gedwongen zorg kan ook ambulant. Vraagt om goede zorg en begeleiding!

• Verkennend onderzoek: wie zitten er ‘onder de radar’? Wie raken we kwijt?

• Verkennend onderzoek: Wat wil je weten en wat mag je weten?

• Melden en meldpunten: verwachtingen en verwarring

• Horen bij een Crisismaatregel: wat levert dat op? Hoe gaan we dat doen?

• Meer nadruk op ‘wederkerigheid’



We verwachten met z’n allen ook wel heel veel…



2. Wederkerigheid onder de Wvggz
• Art. 2:1lid 4

Bij de voorbereiding, de afgifte, de uitvoering, de wijziging en 
de beëindiging van een crisismaatregel, machtiging tot 
voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging wordt 
rekening gehouden met de voorwaarden die noodzakelijk zijn 
om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk leven 
te bevorderen. 

• Geïnspireerd op re-integratie ex-gedetineerden: 
nazorg of doorzorg

• Afdwingbaarheid is achilleshiel



3. Rollen van de gemeente
• Wmo: 

• ondersteuning en begeleiding, 
• maatschappelijke opvang
• beschermd wonen. 

• Wonen en huisvestingsbeleid: corporaties, urgentie
• Participatiewet:

• Werk 
• Inkomen 
• Schulden 

• Burgerzaken: 
• inschrijven in de Basisregistratie Personen
• Verstrekken Identiteitsbewijs



4.1 Nieuwe verhoudingen
Periodiek overleg: GGZ, OM, gemeenten en politie

• Overleg ‘hoog over’
• Hoe loopt de ketensamenwerking in de regio?

• Capaciteitsvragen (ggz/vb/wmo)
• Samenloop Wzd en Wvggz
• Tijdigheid van de procedures (lopen procedures binnen

termijnen)
• Kansen en risico’s: tot elkaar veroordeeld, maar 

niemand kan toveren



Zorgplan en terugkeer in de samenleving

• Vroegtijdig contact tussen GGZ en gemeente: 
bij opstellen plan!

• Kansen en risico’s:
• Gemeente weet eerder wie er in zorg is
• Gemeente moet bereikbaar zijn voor GGZ Nederland
• Ggz moet werkwijze aanpassen en versnellen
• Rechter weegt dit mee in oordeel

4.2 Nieuwe verhoudingen



Zorgplan art. 5:13 lid 3
De zorgverantwoordelijke pleegt voorafgaand aan 
het vaststellen van het zorgplan overleg met: 
a. (…) 
c. het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente waar betrokkene ingezetene is 
dan wel overwegend verblijft, indien er bij de 
voorbereiding van het zorgplan blijkt dat 
essentiële voorwaarden voor deelname aan het 
maatschappelijk leven van betrokkene ontbreken; 



Art. 8:17
8. De geneesheer-directeur kan het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
waar betrokkene ingezetene is dan wel naar 
verwachting zal verblijven informeren over de 
tijdelijke onderbreking van de verplichte zorg op 
grond van de zorgmachtiging, indien dit 
noodzakelijk is omdat essentiële voorwaarden voor 
deelname aan het maatschappelijk verkeer van 
betrokkene ontbreken. 

Of moet?



5. Opgave: verbinden zorg en veiligheid
Vaststelling binnen de VNG: raakvlakken zorg en veiligheid vragen 
om intensievere samenwerking
• Zorg- en veiligheidshuizen
• Re-integratie ex-gedetineerden en het BIJ-traject
• Verward gedrag
• Wet verplichte GGZ
• Overlast en zorgen rond maatschappelijke opvang of 

verslavingsgzorg

Binnen de VNG vindt bestuurlijke afstemming plaats
Verbindend Landelijk Ondersteuningsteam (VLOT) ondersteunt 
gemeenten en agendeert. 



Wat ziet u voor kansen en risico’s voor gemeenten?

Wat wilt u ons uit uw ervaring meegeven?
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