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Kernboodschap De gemeente voert de Wet verplichte GGZ (Wvggz) uit sinds 1 januari 2020. In de 
bijgevoegde rapportage wordt teruggekeken op het implementatiejaar 2020 en 
worden gemaakte keuzes over de uitvoering en relevante ontwikkelingen voor 
2021 toegelicht.  
 
In 2020 zijn er 18 Wvggz-meldingen gedaan over inwoners van Haarlem bij het 
Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD. De burgemeester van Haarlem heeft 250 
crisismaatregelen genomen in 2020. 87% van de betrokkenen heeft hij kunnen 
horen. In 2020 heeft de burgemeester in totaal 260 maatregelen genomen op 
grond van de Wvggz en de Wet zorg en dwang (Wzd) ten opzichte van 198 
maatregelen op basis van de wet BOPZ in 2019. Daarmee is er sprake van een 
sterke toename. 2020 was een implementatiejaar waarin er ook een 
beoordelingslocatie is geopend bij GGZ inGeest en de coronamaatregelen van 
invloed waren op het beoordelingsproces. Daardoor is geen eenduidige verklaring 
voor deze toename. In 2021 wordt deze ontwikkeling verder gemonitord en waar 
mogelijk wordt er bijgestuurd. 
 
Het college concludeert dat de Wvggz in Haarlem en in regio Kennemerland 
volledig is geïmplementeerd conform de wettelijke eisen. Daarom zal het college 
de huidige beleidslijn voortzetten in 2021. Wanneer er belangrijke wijzigingen zijn 
in het beleid zal de commissie Samenleving daarvan op de hoogte worden gesteld 
door het college middels een raadsinformatiebrief.  

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt deze informatienota toe aan de commissie Samenleving. 
Daarmee geeft het college gehoor aan het verzoek van de commissie om meer 
informatie te ontvangen over de Wvggz 2020. Dat verzoek heeft de commissie 
gedaan tijdens de vergadering van 27 augustus 2020 (2020/218015). 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Informatienota Implementatie Wet verplichte GGZ (2019/708357) in 
commissie samenleving van 31 oktober 2019 

- Voortgangsrapportage Wet verplichte GGZ 2020 (2020/496341) in 
commissie Samenleving van 27 augustus 2020 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019708348-1-Informatienota-Implementatie-wet-verplichte-GGZ-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200496431-2-Bijlage-1-Voortgangsrapportage-implementatie-Wvggz-1.pdf
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Besluit College  

d.d. 2 maart 2021 

 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 

1. Inleiding  
Op 1 januari 2020 is de nieuwe Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet 
Bopz) vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet Zorg en 
Dwang (Wzd). Deze beide nieuwe wetten regelen de manier waarop verplichte zorg voor mensen 
met psychiatrische problematiek (Wvggz) en psychogeriatrische problematiek (zoals dementie) of 
een verstandelijke beperking (Wzd) tot stand kan komen.  
 
In oktober 2019 is er een eerste informatienota verschenen over de Wvggz en in augustus 2020 een 
voortgangsrapportage met daarin ook een uitgebreide uitleg over de wet en de verschillen ten 
opzichte van de BOPZ. In deze rapportage (bijlage 1) wordt teruggekeken op het jaar 2020 en worden 
keuzes in de uitvoering en ontwikkelingen voor 2021 toegelicht.  
 
In 2020 is de Wvggz goed ingevoerd in Haarlem en in de regio Kennemerland. Er zijn wat punten die 
in 2021 speciale aandacht vragen: 
 

- Het aantal crisismeldingen in Haarlem is hoog en Haarlem heeft een regiofunctie. Daardoor is 
de werkdruk van de burgemeester van Haarlem door de nieuwe Wvggz-taken toegenomen. 
Als er een mogelijkheid ontstaat om taken beter te verdelen over de regiogemeenten wordt 
dat gedaan. Nu is die mogelijkheid er nog niet omdat de wet hiervoor geen ruimte biedt. 
 

- De burgemeester van Haarlem voert de hoorplicht zelf uit. Omdat het horen veel tijd kost 
wordt in 2021 overwogen of het horen wellicht op een andere manier kan worden 
uitgevoerd.  

 
- De periodieke overleggen zullen wat meer worden ingezet om aan de hand van thema’s in 

gesprek te gaan met de ketenpartners. Zo is er bijvoorbeeld behoefte om de relatie tussen 
de GGZ-instellingen en het sociaal domein te versterken en om de ‘processen crisismaatregel 
en zorgmachtiging’ weer eens te doorlopen met alle ketenpartners samen. Daarvoor zullen 
de periodieke overleggen in 2021 worden benut. 

 

2. Kernboodschap 
De gemeente voert de Wet verplichte GGZ (Wvggz) uit sinds 1 januari 2020. In de bijgevoegde 
rapportage (bijlage 1) wordt teruggekeken op het implementatiejaar 2020 en worden gemaakte 
keuzes over de uitvoering en relevante ontwikkelingen voor 2021 toegelicht. 
 
In 2020 zijn er 18 Wvggz-meldingen gedaan over inwoners van Haarlem bij het Meldpunt Zorg & 
Overlast van de GGD. De burgemeester van Haarlem heeft 250 crisismaatregelen genomen in 2020. 
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87% van de betrokkenen heeft hij kunnen horen. In 2020 heeft de burgemeester in totaal 260 
Wvggz- en Wzd-maatregelen genomen ten opzichte van 198 BOPZ-maatregelen in 2019. Daarmee is 
er sprake van een sterke toename. Er is nog geen eenduidige verklaring voor deze toename. In 2021 
wordt deze ontwikkeling verder gemonitord en waar mogelijk wordt er bijgestuurd. 
 
Het college concludeert dat de Wvggz in Haarlem en in regio Kennemerland volledig is 
geïmplementeerd conform de wettelijke eisen. Daarom zal het college de huidige beleidslijn 
voortzetten in 2021. Wanneer er belangrijke wijzigingen zijn in het beleid zal de commissie 
Samenleving daarvan op de hoogte worden gesteld door het college middels een 
raadsinformatiebrief.  
 

3. Consequenties 
Geen 

 

4. Vervolg 
Het college zal de huidige beleidslijn voor de Wvggz voortzetten in 2021. Wanneer er belangrijke 
wijzigingen zijn in het beleid zal de commissie Samenleving daarvan op de hoogte worden gesteld 
door het college middels een raadsinformatiebrief.  

 

5. Bijlage 

- Bijlage 1: Rapportage Wvggz Haarlem 2020 

 

 
 


