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Machtiging verkennend onderzoek Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 
(Wvggz) Haarlem.  
 

Artikel 1 Machtiging 

Ter uitvoering van artikel 5:1 en 5:2 van de Wvggz wordt aan de directeur Publieke 
Gezondheid van de Veiligheidsregio Kennemerland machtiging verleend tot het namens het 
college verrichten van de feitelijke handelingen die nodig zijn voor: 

- het in behandeling nemen en het afdoen van meldingen betreffende personen 
voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden 
onderzocht, het informeren van degene die een melding heeft gedaan en het zo 
nodig indienen van een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift 
voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie; 

- het kunnen uitvoeren van het verkennend onderzoek, of het onder zijn regie laten 
uitvoeren van het verkennend onderzoek naar de noodzaak tot verplichte 
geestelijke gezondheidszorg als bedoeld in artikel 5:2, tweede lid, van de Wvggz. 

 

Artikel 2 Omvang en instructies machtiging 
Aan deze machtiging zijn de volgende instructies verbonden: 

- de gemachtigde licht het college in, indien hij een aanvraag voor de voorbereiding 
van het verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie heeft 
ingediend;  

- de gemachtigde licht het college in over de aard van het  “ernstig nadeel’, of er 
(mogelijk) sprake is van maatschappelijke onrust, forse overlast, of ernstige 
veiligheidsrisico’s en versterkt het college zo nodig aanvullende informatie; 

- de gemachtigde licht het college in indien casusregie nodig is, waarbij meerdere 
partijen betrokken zijn (bijv. wooncorporaties, politie, zorgaanbieders); 

- de gemachtigde licht het college in, indien diegene waarover melding is gedaan, 
een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo 2015 of een andere voorziening binnen 
het sociaal domein nodig heeft. 

 

Artikel 3 Doormachtiging 
Het verlenen van doormachtiging aan andere functionarissen van de Veiligheidsregio 
Kennemerland is toegestaan, mits deze functionarissen belast zijn met de uitvoering van de 
Wvggz en het college van de doormachtiging schriftelijk op de hoogte wordt gesteld. Artikel 2 
is van overeenkomstige toepassing op de doormachtiging. 
 

Artikel 4 Ondertekening  
De uitgaande stukken worden  als volgt ondertekend: 
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Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, namens dezen, 

De directeur Publieke Gezondheid van de Veiligheidsregio Kennemerland. 

 

Aldus vastgesteld op…………. 2019. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, 

 

De secretaris,    de burgemeester, 

 

 

J. Scholten       drs. J. Wienen 
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