
Offerte 2020-2023 

 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

 

 

Sociaal domein 

  Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen) 

  Wijkteams (toegang) 

  Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid) 

  Begeleide- en Arbeidsparticipatie 

  Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 

  Maatwerkdienstverlening 18+ 

  Maatwerkdienstverlening 18 - 

 

 

 
    

 

Onderwerp:  Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)  

 

 

Betreft :Fcl/Ecl  46630503 

 

 

Incidenteel / structureel 

 

 

 

Investeringsbedrag       N.v.t. 

Afschrijvingstermijn N.v.t.  

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2020 2021 2022 2023 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -  -  -  

Kapitaallasten (rente 1,5%) -  -  -  -  

Vrijval kapitaallasten 1e jaar -  -  -  -  

Overige) exploitatielasten 52 52 52 52 



Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

-  -  -  -  

Te dekken 52 52 52 52 

-  

Algemene toelichting 

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet Verplichte 

geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking.  

 

Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in 

psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en regelt de rechten 

van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de 

GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg 

straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden 

en dat de essentiële voorwaarden voor deelname aan de 

maatschappij in het zorgplan worden meegenomen.  

 
In grote lijnen veranderen er drie dingen: 

1. De positie van de burgemeester. De IBS wordt 
straks een crisismaatregel waar andere regels aan 
verbonden zijn. 

2. Gemeenten moeten verkennend onderzoek gaan 
doen naar aanleiding van meldingen van familie of 
betrokkenen over een persoon. Heeft deze 
persoon (verplichte) GGZ nodig? 

3. Gemeenten en ketenpartners (OM, de rechtspraak 
en GGZ) moeten veilig informatie uitwisselen. 

 

Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die 

volgen uit de Wet verplichte GGZ  is in het bestuurlijk 

overleg van 6 mei 2019 tussen het Ministerie van VWS en 

de VNG afgesproken om vanaf 2020 macro € 20 miljoen 

structureel aan het gemeentefonds toe te voegen. Voor de 

gemeente Uden is daardoor een budget van € 52K per jaar 

aan het gemeentefonds toegevoegd.. 

 

Bijdrage aan doelstelling van 

het taakveld 

Versterking samenwerking  tussen de domeinen zorg en 

veiligheid op gemeentelijk niveau met betrekking tot de 

aanpak van preventie, vroegsignalering en persoons-

gerichte aanpak. 

 

Versterking samenwerking met netwerkpartners aan de  

(preventieve) aanpak voor  inwoners met een psychische 

kwetsbaarheid 

 

 

https://www.dwangindezorg.nl/nieuwe-wetgeving/wet-verplichte-ggz
https://www.dwangindezorg.nl/nieuwe-wetgeving/wet-verplichte-ggz

