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1. Kennisnemen van 

De invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheid per 01 januari 2020 

 

2. Inleiding 

Per 1 januari 2020 veranderen de landelijke wettelijke regels rondom de toepassing van ‘verplichte 

zorg’ voor inwoners die als gevolg van een psychische stoornis een gevaar voor zichzelf of hun 

directe omgeving (dreigen te) veroorzaken. De gemeenten krijgen als gevolg van deze wet nieuwe 

taken, waarbij de bevoegdheden van de colleges van Burgemeester en Wethouders wijzigen. Met 

deze raadsinformatiebrief informeren wij u over deze nieuwe situatie.  

 

3. Kernboodschap 

Soms leidt een ernstige psychische aandoening ertoe dat iemand een gevaar is voor zichzelf of 

anderen. Op dit moment is een verplichte opname in een instelling op basis van de Wet Bijzondere 

opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) vaak de enige manier om deze mensen te 

helpen en het gevaar weg te nemen. Per 1 januari 2020 vervalt deze Wet. Daarvoor in de plaats 

komt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).  

De Wvggz vormt het wettelijke kader voor alle mensen die te maken hebben met verplichte 

geestelijke gezondheidszorg. Ook onder de werking van de Wvggz blijft de toepassing van 

verplichte zorg een uiterst middel, bedoeld voor situaties waarin de mogelijkheid van vrijwillige 

zorg ontbreekt en toepassing van onvrijwillige zorg, vanwege het (dreigend) ernstig nadeel, nodig 

is.  

De Wvggz biedt echter meer mogelijkheden voor zorg op maat. Het is bijvoorbeeld mogelijk om 

binnen de Wvggz verplichte zorg ook zonder opname of zelfs bij iemand thuis te geven. Als alle 

andere mogelijkheden voor vrijwillige en verplichte zorg niet toereikend zijn, kan opname in een 

instelling als uiterste vorm van verplichte zorg in beeld komen. 

Nieuwe wettelijke taken gemeenten 

Acute situaties 

In spoedeisende crisissituaties is de burgemeester bevoegd om op basis van een medische 

verklaring van een psychiater te besluiten tot het nemen van een crisismaatregel.  Deze 

crisismaatregel bepaalt op welke manier iemand tijdelijk verplichte ggz ontvangt. Voorafgaand aan 

het opleggen van de maatregel dient de betrokkene, indien mogelijk, te worden gehoord. Deze 

hoorplicht is een inspanningsverplichting van de burgemeester. Deze moet in crisissituaties 24/7 

kunnen worden uitgevoerd door de burgemeesters. Op verzoek van de burgemeesters in de Gooi 

en Vechtstreek is er gezocht naar een partij die deze hoorplicht uit naam van de burgemeester kan 

uitvoeren. Het college heeft Vcare gemachtigd om deze taak namens de burgemeester uit te 

voeren. 

  

Niet acute situaties  
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Om crisismaatregelen te voorkomen krijgt de gemeente een nieuwe taak bij niet acute verplichte 

ggz.  

  

Onder de Wvggz rust op het college van burgemeesters en wethouders  de verplichting om 

meldingen over mensen die mogelijk verplichte zorg nodig hebben in behandeling te nemen. 

Daarbij dienen zij in te schatten of iemand een ernstig nadeel vormt voor zichzelf of zijn omgeving 

ingegeven door een psychische stoornis. In de regio Gooi en Vechtstreek is GGZ Centraal 

gecontracteerd om hierbij te ondersteunen en hierover te adviseren. Voor het aannemen en 

verwerken van meldingen in het kader van de Wvggz wordt een meldpunt ingericht. In onze 

gemeente wordt het meldpunt ingericht bij het team Maatschappelijke zorg 

  

Indien een noodzaak van verplichte zorg blijkt, vragen wij de Officier van Justitie een verzoekschrift 

tot een (rechterlijke) zorgmachtiging voor te bereiden. De ketenpartners bij het OM en GGZ-

instellingen vervolgen het aanvraagproces voor de verplichte GGZ.  

  

 Verplicht regionaal overleg  

 De Wvggz schrijft een verplicht regionaal overleg voor tussen gemeenten, GGZ-instellingen en het 

Openbaar Ministerie. Dit overleg moet minimaal vier keer per jaar plaatsvinden. Dit overleg zal op 

regionaal niveau worden georganiseerd met een afvaardiging van de betrokken partijen. Er is drie 

keer per jaar een ambtelijk regionaal overleg gepland, aansluitend op de vergaderingen van het 

zorg- en Veiligheidshuis. Het vierde overleg is een bestuurlijk overleg met de regio’s Utrecht en 

Flevoland.   

 

4. Consequenties 

N.v.t. 

 

5. Communicatie en participatie 

N.v.t. 

 

6. Vervolg 

In het tweede kwartaal van 2020 informeren wij u over de eerste ervaringen en inzichten die we 

hebben opgedaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 


