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Aanvullende taken GGD ter uitvoering Wvggz

Geacht college,

De gemeenten in Kennemerland hebben eind 2019 GGD Kennemerland opdracht 
gegeven tot het uitvoeren van de volgende wettelijke taken in het kader van de Wet 
verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ten behoeve van de 
Zorgmachtiging: 1 Meldpunt; 2 Verkennend onderzoek per 1 januari 2020.

Aanvullend hebben de gemeenten de GGD verzocht nog vijf (ondergeschikte) taken 
op zich te willen nemen, in het proces Zorgmachtiging:
• 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 het OM tot beëindiging 
voorbereiding zorgmachtiging, na ontvangst van de medische verklaring. (5:11 
lid 3)

• Het in ontvangst nemen van het schriftelijke besluit van het OM 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).

Wij zijn van harte bereid deze taken in te vullen onder de volgende randvoor
waarden, waarover ambtelijk is afgestemd:
• De GGD is voor het ontvangen van voornoemde meldingen van het Openbaar 

Ministerie (OM) en de geneesheer-directeur niet afhankelijk van het doorzetten 
van meldingen door gemeenten aan de GGD. De GGD kan de meldingen direct 
van het OM en de geneesheer-directeur ontvangen.
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• 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 juridische ondersteuning 
(raadsliedenwerk, juridisch loket et cetera) waarnaar de GGD kan verwijzen.

• De GGD is mede afhankelijk van goede informatievoorziening vanuit het OM. 
Gemeenten zetten zich ervoor in dat het OM deze informatievoorziening op orde 
heeft en ondersteunt in het opstellen van een standaardbrief/ tekst.

Geschat zullen tussen de 30 tot 60 meldingen worden gedaan waarbij een 
verzoekschrift zorgmachtiging ingediend wordt. De hoeveelheid meldingen zal 
nauwgezet worden gemonitord, zodat waar nodig of gewenst kan worden 
bijgestuurd.

De meerkosten, bij benadering een bedrag van € 4.500, zullen worden meegenomen 
in de eerstvolgende bestuursrapportage.

Wij vertrouwen erop dat deze aanvulling en de randvoorwaarden daarbij uw 
instemming hebben.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland,

Directeur Publieke Gezondheid,


