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Geachte raadsleden, 
  
Sinds 1 januari 2020 zijn de wettelijke regels veranderd 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. Met de invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), 

hebben gemeenten nieuwe taken en wijzigen de bevoegdheden van de colleges van Burgemeester en 

Wethouders. Op 14 juli 2021 is de eerste regionale monitorrapportage Wvggz 2020 verschenen. Met deze 

raadsinformatiebrief informeren wij u over de voortgang sinds 1 januari 2020.  

 
Zorg-op-maat-gedachte staat centraal  
Sinds de invoering van de nieuwe wet zorgt de gemeente ervoor dat inwoners de zorg krijgen die zij nodig 
hebben. Voor inwoners betekent dit dat wanneer iemand geen psychiatrische zorg wil of kan accepteren, 
hij deze zorg alsnog verplicht opgelegd kan krijgen op basis van de Wvggz. De toepassing van verplichte 
zorg is 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. 
 

Ten opzichte van de voorgaande wet biedt de Wvggz 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. 

 

Crisismaatregel en hoorplicht in acute situaties 

De taken van de burgemeester in acute situaties zijn uitgebreid. De wet biedt de mogelijkheid om in 

spoedeisende crisissituaties te besluiten tot het inzetten van een crisismaatregel. Een crisismaatregel 

kan worden ingezet wanneer er geen tijd is om de procedure voor een zorgmachtiging te volgen omdat 

het ernstig nadeel onmiddellijk dreigend is. De burgemeester is in deze situaties bevoegd te besluiten tot 

het nemen van een crisismaatregel. Dit kan alleen op basis van een medische verklaring van een 

psychiater. Deze crisismaatregel bepaalt op welke manier iemand tijdelijk verplichte GGZ ontvangt en is 

maximaal drie dagen geldig.  

 

Ook nieuw is de hoorplicht van de burgemeester. Behalve de psychiater moet ook de burgemeester de 

betrokkene gaan horen. De burgemeester kan het horen mandateren. In de regio is dit uitbesteed aan de 
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organisatie VCare. 

 

In 2020 zijn xx crisismaatregelen afgegeven aan cliënten die verblijven in onze gemeente. Dit is gelijk 

aan/hoger/lager dan het aantal crisismaatregelen dat in 2019 in deze periode werden afgegeven. 

[mogelijke verklaring toevoegen]. Bij ongeveer [ de helft /driekwart van]  de cliënten is een poging gedaan 

om de cliënt te horen. 

 
Per gemeente is het volgende beeld te zien: 

  2019 
crisismaatregelen 

2020 
crisismaatregelen 

Blaricum, Eemnes, Laren  - 11 

Gooisemeren 9 5 

Hilversum 63 73 

Huizen 5 1 

Weesp  - 1 

Wijdemeren 4 0 

 
In Hilversum zijn in verhouding meer crisismaatregelen afgegeven dan in de andere gemeenten. Dit komt 
doordat de beoordelingsplaats van de betrokkene wordt geregistreerd in plaats van de woonplaats. De 
GGZ crisisdienst bevindt zich in Hilversum. In de eerste helft van 2021 zijn in onze gemeente xx 
crisismaatregelen afgegeven, wat een daling/stabiel/stijging betekent ten opzichte van 2020. [Mogelijke 
verklaring toevoegen]  
 
Meldfunctie en verkennend onderzoek in niet acute situaties 
De gemeente heeft ook nieuwe wettelijke taken in het geval van niet acute verplichte GGZ. Nieuw is dat 
iedereen zijn zorgen over een inwoner bij de gemeenten moet kunnen melden en dat de gemeente die 
melding ook moet onderzoeken en tijdig afhandelen. 
 
Voor het aannemen en verwerken van meldingen in het kader van de Wvggz is een meldpunt ingericht. In 
onze gemeente is dit meldpunt ingericht bij xx. In 2020 zijn in onze regio drie verzoeken gedaan voor 
onderzoek naar verplichte zorg en na triage zijn er drie uitgevoerd. Voor twee van deze verzoeken is een 
verzoek voor de voorbereiding van een zorgmachtiging ingediend bij het Openbaar Ministerie. In de eerste 
helft van 2021 zijn in onze gemeente xx verzoeken gedaan voor een verkennend onderzoek en voor xx 
daarvan zijn een verzoek tot de voorbereiding van een zorgmachtiging ingediend bij het Openbaar 
Ministerie.  
 
Het aantal verzoeken tot zorgmachtiging is laag, doordat veel cliënten uiteindelijk toch psychiatrische 
zorg accepteren of doordat er direct via de GGZ een rechterlijke zorgmachtiging wordt aangevraagd. 
Indien uit het verkennende onderzoek van de gemeente of door de GGZ de noodzaak van verplichte zorg 
blijkt, bereidt de Officier van Justitie een verzoekschrift voor tot een (rechterlijke) zorgmachtiging. Hierna 
doet de Rechtbank van Midden-Nederland uitspraak. Precieze data is niet beschikbaar, maar betrokkenen 
spreken van een stabiel beeld sinds 2019.  
 
Om de bekendheid van deze nieuwe gemeentelijke taken te vergroten, is de communicatie hierover 
meegenomen in de campagne #Kijkjijomofkijkjijweg in oktober en november 2020. Deze campagne 
beoogde de bewustwording en handelingsperspectief van inwoners voor mensen met verward gedrag te 
vergroten. Meer informatie hierover is te vinden op www.kijkjijomofkijkjijweg.nl. Daarnaast is op de 
gemeentelijke website een speciale pagina aangemaakt met meer informatie over de Wvggz [link 
toevoegen].   
 
Verplicht regionaal overleg 
De Wvggz schrijft een verplicht regionaal overleg voor tussen gemeenten, GGZ-instellingen en het 
Openbaar Ministerie. Minimaal vier keer per jaar wordt dit overleg georganiseerd. Drie van de vier 
bijeenkomsten zijn ambtelijke overleggen. Sinds 2021 is dit ambtelijk overleg voor de regio Gooi en 
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Vechtstreek gecombineerd met de regio Flevoland. Het vierde overleg is een bestuurlijk overleg met de 
veiligheidsregio’s Utrecht en Flevoland. 
 
De afvaardiging van ketenpartners sprak tijdens de ambtelijke overleggen over het aanbod van verplichte 
GGZ zorg in de regio, het toezicht hierop en de uitvoering. Het aanbod aan verplichte GGZ zorg blijkt – los 
van incidentele pieken - afdoende en de zorg wordt tijdig geleverd. Om de processen soepeler te laten 
verlopen, vindt voortdurend uitwerking en afstemming van de gezamenlijke werkwijzen plaats. Dit heeft 
onder andere geleid tot betere informatie uitwisseling en snellere toeleiding naar verplichte GGZ zorg.  
 
Vervolg 
Gezien voorgaande stappen zien wij dat de regio Gooi en Vechtstreek snel uitvoering heeft gegeven aan 
de maatregelen die de wet voorschrijft. We zien in onze gemeente wel/geen toename van inwoners waar 
verplichte GGZ zorg wordt ingezet. Met de komst van de nieuwe wettelijke maatregelen en het goed 
functionerende regionaal overleg lukt het om samen met ketenpartners het hoofd te bieden aan deze 
problematiek bij onze inwoners.  
 
Voor de komende periode staat het versterken van de samenwerking tussen Zorg en Veiligheid in den 
brede centraal. Na uitval van de eerste projectleider zal per 1 augustus 2021 een nieuwe projectleider 
starten om uitvoering te geven aan het regionale plan van aanpak ‘goed werkende aanpak personen met 
verward gedrag’ op basis van ZonMW subsidie. 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd houden u op de hoogte bij 
bijzonderheden in de verdere uitvoering van deze wet.  
  
Met vriendelijke groet, 

  

<naam burgemeester > 

 

https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2020/12/Plan-van-aanpak-verward-gedrag-2021-2022-definitief.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2020/12/Plan-van-aanpak-verward-gedrag-2021-2022-definitief.pdf

