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College van B&W Sittard-Geleen 
 
Onderwerp: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 
 
Sittard, 8 oktober 2019 
 
 
Geacht college, 
 
Het aantal incidenten met verwarde mensen blijft toenemen, blijkt uit cijfers van de politie. In de eerste helft van 
dit jaar kreeg de politie 47.632 meldingen waarbij verward gedrag een rol speelde. Dat is 8 procent meer dan 
een jaar eerder. 
 
De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) wordt per 1 januari 2020 vervangen 
door de Wet verplichte ggz (Wvggz). Doelen van deze nieuwe wet zijn onder meer het versterken van de 
rechtspositie van personen met een psychische stoornis, het zoveel mogelijk voorkomen van 
dwang(behandeling en opname) en het verlenen van zorg op maat. Een ander doel van de wet is een betere 
rolverdeling tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij gedwongen zorg. 
 
Ook in de nieuwe wet is de burgemeester aangewezen als de autoriteit die een crisismaatregel kan afgeven. 
Echter, de taken van de burgemeester, het college van B&W dan wel de gemeente worden aanzienlijk 
uitgebreid in de Wvggz. Voorbeelden van de uitbreiding van de taken zijn: 
 

- Anders dan in de Wet Bopz kan iedereen een melding doen over een verward persoon. Ambtenaren 
zullen dan een verkennend onderzoek moeten doen.  

- In beginsel moet de burgemeester de betrokkene horen en derhalve moet in beginsel de burgemeester 
zelf of een gemandateerd ambtenaar daartoe 24/7 paraat zijn.  

- De gemeente dient een meldpunt op te richten en een periodiek overleg in de regio tussen geneesheer-
directeur en College B&W is verplicht. 

- De gemeente zal meer betrokken worden bij het overleg met de geneesheer-directeur over het ontslag 
van betrokkene en de voorwaarden die nodig zijn om deelname van een betrokkene aan het 
maatschappelijk verkeer mogelijk te maken, waarbij er ook door de overheid/gemeente gezorgd dient te 
worden voor huisvesting, uitkering, dagbesteding en dergelijke.  

  
Kortom, de Wvggz lijkt een aanzienlijke verzwaring en uitbreiding van de taken van de gemeente in het 
algemeen en het College van B&W in het bijzonder met zich te brengen. 
 
Vragen 
 
De DNA fractie heeft de volgende vragen aan het college: 
 

1. Is het college bekend met de Wvggz en is het college het met DNA eens dat deze nieuwe wet een 
aanzienlijke uitbreiding en verzwaring van de taken van de gemeente en het college oplevert? 

2. Is het college bezig met de voorbereidingen op de taken die de Wvggz met zich brengt? Zo ja, is het 
college op 1 januari 2020 klaar om uitvoering te geven aan deze taken? Zo nee, wat gaat het college 
doen om alsnog voldoende voorbereid te zijn op 1 januari 2020? 

3. In de programmabegroting 2020 staat vermeld dat in 2020 de pilots voor de aanpak van personen met 
verward gedrag worden geëvalueerd. Wordt er in deze pilots rekening gehouden met c.q. zijn deze 
pilots ‘Wvggz-proof’. Met andere woorden voldoen de pilots aan de taken die de Wvggz aan de 
gemeente en het college oplegt althans worden die taken meegenomen in die pilots? 

4. In de programmabegroting 2020 is budget opgenomen voor veiligheid, waaronder voor openbare orde 
en veiligheid en voor crisisbeheersing en geneeskundige hulp. Is het college van mening dat de nieuwe 
taken uit de Wvggz een verhoging van de kosten voor de gemeente zullen betekenen? Zo ja, is er in de 
begroting 2020 voldoende rekening gehouden met deze kosten? 

 
 

http://www.tuxx.nl/


http://www.tuxx.nl/   

 Pagina 2 van 2 
 

 
De DNA fractie ziet de antwoorden graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Phil Boonen, raadslid  
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