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Onderwerp  

Collegebesluit machtiging VRK extra taken Wvggz 

Nummer 2020/732977 

Portefeuillehouder Meijs, M.-Th. 

Programma/beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel 

Afdeling MO 

Auteur Wijk-Kraaij, E.M. van 

Telefoonnummer 023-5113604 

Email evanwijk@haarlem.nl 

Kernboodschap  Op 1 januari 2020 trad de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in 

werking. Eind 2019 besloot het college van Haarlem om een aantal taken die 

voortvloeien uit de Wvggz te laten uitvoeren door de Veiligheidsregio 

Kennemerland (VRK). Sinds 1 januari 2020 voert de VRK deze taken uit. Gedurende 

de eerste helft van 2020 werd duidelijk dat het noodzakelijk is om de VRK voor 

een aantal extra taken te machtigen om het proces Zorgmachtiging goed te 

kunnen uitvoeren. De gemeenten uit de regio Kennemerland hebben de VRK 

daarom verzocht om ook deze vijf taken uit te voeren. Door middel van dit besluit 

machtigt het college de VRK daarvoor met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 

2020. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Niet van toepassing 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Implementatie meldpunt en verkennend onderzoek Wet verplichte 

geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) 2019/768187 

- Informatienota voortgang implementatie Wvggz 2020/496431 

Besluit College  

d.d. 15 september 2020 

 

 

1. De directeur Publieke Gezondheid van de Veiligheidsregio Kennemerland  te 

machtigen met ingang van 1 januari 2020 tot het namens het college 

uitoefenen van de bevoegdheden op grond van artikel 5.1, artikel 5.2, artikel 

5.4 lid 2a, artikel 5.5 lid 4, artikel 5.11 lid 3, artikel 5.16 lid 1 en artikel 5.16 lid 

2 van de Wet verplichte ggz en hoofdstuk 9 van de Algemene wet 

bestuursrecht overeenkomstig het bijgevoegde Machtigingsbesluit Wvggz 

Haarlem 2020. 

2. Het huidige Machtigingsbesluit Verkennend Onderzoek Wvggz Haarlem in te 

trekken. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019768187-1-Implementatie-Wet-verplichte-geestelijke-gezondheidszorg-Wvggz-Haarlem.pdf
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1. Inleiding  
Op 1 januari 2020 trad de Wvggz in werking. De gemeente kreeg daardoor nieuwe taken. Een deel 

van de taken voor het proces Zorgmachtiging zijn belegd bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). 

Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in het eerste kwartaal van dit jaar is geconstateerd dat 

de uitvoering van het proces Zorgmachtiging kan worden verbeterd als de VRK nog een aantal extra 

wettelijke taken op zich neemt die ervoor zorgen dat het proces goed kan worden uitgevoerd. Het 

gaat vooral om administratieve taken. 

Het gaat om de volgende taken: 

• Het in ontvangst nemen van een schriftelijk bericht van de geneesheer-directeur dat een 

 verzoek voor een zorgmachtiging wordt voorbereid (5.4 lid 2a); 

• Het in ontvangst nemen van een schriftelijk bericht van de geneesheer-directeur met besluit 

 dat de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging wordt geschorst om 

 betrokkene in de gelegenheid te stellen een plan van aanpak op te stellen. Het besluit kan 

 ook afwijzend zijn, geen schorsing om betrokkene in de gelegenheid te stellen een plan van 

 aanpak op te stellen (art 5.5 lid 4); 

• Het in ontvangst nemen van het schriftelijke besluit van de officier van justitie tot 

 beëindiging voorbereiding zorgmachtiging, na ontvangst van de medische verklaring. (5:11 

 lid 3); 

• Het in ontvangst nemen van het schriftelijke besluit van de officier van justitie of voldaan is 

 aan criteria voor verplichte zorg (5:16 lid 1); 

• Het informeren van de melder over de gemotiveerde beslissing van de officier van justitie 

 (5:16 lid 2). 

 

De VRK/GGD heeft te kennen gegeven bereid te zijn deze extra taken op zich te nemen, onder de 

volgende voorwaarden: 

• De GGD is voor het ontvangen van voornoemde meldingen van de officier van justitie en de 

geneesheer-directeur niet afhankelijk van het doorzetten van meldingen door gemeenten 

aan de GGD. De GGD kan de meldingen direct van de officier van justitie en de geneesheer-

directeur ontvangen. 

• De GGD is niet verantwoordelijk voor het ondersteunen van melder (als er sprake is van 

essentiële naasten) bij het proces van doorzettingsmacht. De gemeenten regelen hiervoor 

toegang tot adequate ondersteuning (zoals bijvoorbeeld het wijkteam of een organisatie die 

onafhankelijke cliëntondersteuning biedt) waarnaar de GGD kan verwijzen.  

• De GGD is mede afhankelijk van goede informatievoorziening van de officier van justitie. 

 Gemeenten zetten zich ervoor in dat de officier van justitie deze informatievoorziening op 

 orde heeft en ondersteunt in het opstellen van een standaardbrief/ tekst. 

 

Volgens een eerste schatting van de GGD zullen er tussen de 30 tot 60 meldingen worden gedaan 

waarna een verzoekschrift zorgmachtiging ingediend wordt. De GGD zal deze aantallen na zes en na 

negen maanden evalueren en de inzet waar nodig bijsturen. 
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De machtiging gaat in per 1 januari 2020 om alsnog een basis te geven voor taken die vanaf deze 

datum reeds verricht zijn en waarvoor nog geen basis was in het huidige Machtigingsbesluit 

Verkennend Onderzoek Wvggz Haarlem. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

 
1. de directeur Publieke Gezondheid van de Veiligheidsregio Kennemerland  te machtigen met 

ingang van 1 januari 2020 tot het namens het college uitoefenen van de bevoegdheden op 

grond van artikel 5.1, artikel 5.2, artikel 5.4 lid 2a, artikel 5.5 lid 4, artikel 5.11 lid 3, artikel 

5.16 lid 1 en artikel 5.16 lid 2 van de Wet verplichte ggz en hoofdstuk 9 van de Algemene wet 

bestuursrecht overeenkomstig het bijgevoegde Machtigingsbesluit Wvggz Haarlem 2020. 

2. het huidige Machtigingsbesluit Verkennend Onderzoek Wvggz Haarlem in te trekken. 

 

3. Beoogd resultaat 
Alle taken ten behoeve van het proces Verkennend Onderzoek en het proces Zorgmachtiging zijn 

goed belegd en worden goed uitgevoerd. 

4. Argumenten 

1. Het uitvoeren van het proces zorgmachtiging is door de gemeente al grotendeels belegd bij de VRK. 

De vijf nieuwe taken zijn een logisch onderdeel van het proces zorgmachtiging. Het is daarom het 

meest handig om ook die taken bij de VRK te beleggen. Als de VRK niet voor deze taken gemachtigd 

zou zijn moet de gemeente de taken zelf uitvoeren. Dan wordt de gemeente een onnodige 

tussenschakel in het proces zorgmachtiging. 

 

2. Alle gemeenten van Kennemerland hebben de VRK gemachtigd om het proces zorgmachtiging uit 

te voeren. 
Daardoor kan het proces door de VRK zo optimaal mogelijk worden uitgevoegd en is er sprake van 

uniformiteit. 

3. De gemeente Haarlem voldoet aan de door de VRK gestelde voorwaarden. 

4. Er is een periodiek regionaal overleg (artikel 8:31 Wvggz) waar knelpunten kunnen worden 
besproken. 
Voor het uitvoeren van het proces zorgmachtiging is een goede samenwerking van de VRK met de 

gemeenten en de ketenpartners noodzakelijk. Als er knelpunten zijn in de uitvoering van de wet of in 

de samenwerking, dan kunnen die besproken worden tijdens het verplichte periodiek regionaal 

overleg. Deelnemers van het overleg zijn onder andere het OM, GGZ-instellingen, de VRK, 

gemeenten en de politie.  
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5. Risico’s en kanttekeningen 
Geen 
 
6. Financiële consequenties 

Om de extra taken te kunnen uitvoeren verwacht de VRK €4303,- aan meerkosten te maken in 2020. 

Op basis van inwoneraantal is bepaald welk bedrag elke gemeente van Kennemerland moet 

bijdragen aan de kosten. Voor Haarlem komen de meerkosten uit op een bedrag van €1270,-. De VRK 

heeft deze meerkosten aangevraagd in de eerste Berap van 2020. Aan het eind van het jaar wordt 

gekeken of de VRK deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt en worden ze verrekend.  
 

7. Uitvoering 
Dit besluit is openbaar. Na besluitvorming wordt de directeur Publieke Gezondheid op de hoogte 

gebracht en gevraagd om met het nieuwe machtigingsbesluit in te stemmen. 

8. Bijlagen 

1. Machtiging VRK Wvggz taken Haarlem 2020 

2. Brief GGD over extra Wvggz taken 
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