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Gemeenten hebben opdracht om sluitende aanpak te realiseren 
voor mensen met verward gedrag a.d.h.v. 9 bouwstenen
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Voor sommige bouwstenen gelden daarnaast nieuwe wettelijke 
verplichtingen voor gemeenten door komst Wet verplichte ggz 

Crisismaatregel vervangt 
IBS: burgemeester heeft 
hoorplicht en beslist over 

inzet van zorg

Regionaal overleg 
tussen burgemeester / 

wethouders, OM en 
ggz (4 x per jaar)

Burgers kunnen bij 
gemeente melding

doen over noodzaak 
tot verplichte zorg 

Gemeenten voeren na 
melding binnen 14 dagen 

verkennend onderzoek uit en 
dienen indien nodig 

aanvraag zorgmachtiging in

Gemeenten en 
ketenpartners 

(OM, rechtspraak 
en ggz) wisselen 

informatie veilig uit



De Wet verplichte ggz vervangt samen met de Wet zorg en dwang de 
huidige Wet BOPZ

Wet Bopz

• Instellingsgebonden: gericht op opname, 
niet op ambulantisering en behandeling

• Onvoldoende afgestemd op specifieke 
doelgroepen: personen met een 
psychische / psychogeriatrische 
aandoening, verslaving en/of 
verstandelijke beperking

• Onvoldoende afspraken over 
gegevensuitwisseling

• Onvoldoende positie voor familie

Wet verplichte ggz (Wvggz)

Wet zorg en dwang (Wzd)

• Cliëntvolgend: ambulante verplichte zorg 
mogelijk

• Personen met een psychische
aandoening (waaronder verslaving)

• Bij Wlz-indicatie; voor burgemeester 
volgens huidige procedure IBS

• Personen met een psychogeriatrische
aandoening en / of verstandelijke beperking

Wet forensische zorg

• Cliëntvolgend (nauwe aansluiting tussen 
straf- en zorgdomein)

• Personen met een aanspraak op 
forensische zorg
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Aantal IBS’en in A’waard ligt beduidend hoger dan in B’drecht en 
R’kerk door nabijheid Deltaterrein. Aantal RM’en is onbekend 
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Verantwoordelijkheden 
van gemeenten
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Albrandswaard maakt het mogelijk voor burgers en ketenpartners om 
24/7 zorgen over persoon met verward gedrag te melden

Actiepunten

Mogelijkheid voor burgers en 
ketenpartners om 24/7 
melding te kunnen doen als 
zij zich zorgen maken om 
persoon met verward gedrag

• Melding via e-mail of via 
formulier op website 
gemeente

• Telefonische melding via 
Klantcontactcentrum, die 
melding doorzet naar 
procesregisseur

• Communicatie over 
mogelijkheden melding 
naar burgers en 
ketenpartners

3+4 Vroegtijdige signalering en melding
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Procesregisseur voert in samenwerking met wijkteam verkennend 
onderzoek uit. Hierbij is afstemming met ketenpartners nodig

• Meldingen in behandeling nemen en 
triage uitvoeren: betreft het Wvggz-
melding?

• Indien ja, binnen 14 dagen verkennend 
onderzoek afronden en indien nodig, 
aanvraag zorgmachtiging indienen

• Crisismaatregel: hoorplicht van 
burgemeester en beslissing over inzet van 
zorg

• Procesregie op meldingen van zorg en 
overlast

• Uitbreiden inzet van ggz-expert t.b.v. 
huisbezoeken voor verkennend onderzoek

• Opstellen van samenwerkingsconvenant 
tussen opgeschaalde zorg en 
ketenpartners

• Aanpassen ICT-systemen en contracten 
uitbreiden: Khonraad, veilige mail

• Regionaal advies: Contract met CVD voor 
uitvoeren hoorplicht; CVD mandateren; 
contactpersoon bij CVD voor vragen

Verantwoordelijkheden van 
gemeenten Actiepunten

5+6 Beoordeling / risicotaxatie en toeleiding
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Belangrijkste processen zijn in kaart gebracht in processchema’s 
met werkinstructies. Daarnaast vindt regionaal overleg plaats

• Zorg dragen voor stabiele 
levensstructuur 

• Overzicht van sociale kaart 
• Voldoende beschikbaarheid van 

ambulante zorg en ondersteuning 
• Geen bureaucratische drempels om 

voor hulp in aanmerking te komen
• Geen vervoer door politie, indien geen 

strafbaar feit
• Crisismaatregel: ‘regietaken’ voor 

burgemeester

• Veel al ingebed in huidige organisatie; 
belangrijkste processen vastgelegd in 
processchema’s met werkinstructies

• Mandaten vastleggen
• Goede samenwerkingsafspraken 

maken voor inzet basisvoorzieningen 
door procesregisseur

• Regionaal: vervoerspilot GGZ Opweg
• Regionaal kwartaaloverleg 

burgemeesters, OM en ggz
• (Sub)regionale afstemming tussen 

gemeenten en ketenpartners

Verantwoordelijkheden van 
gemeenten Actiepunten

2 Preventie en levensstructuur & 
7+8 Passende ondersteuning, zorg, vervoer en straf



• Presentaties aan 
burgemeesters

• Beslispunten en 
financiële consequenties 
voorgelegd aan colleges

• Informatiebijeenkomsten 
voor interne en externe 
partners

• Implementatiemanager 
aangesteld
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Komende maanden wordt gewerkt aan besluitvorming, 
communicatie en implementatie

November December Januari Februari

• Presentatie aan 
wethouders

• Evaluatie in BAR-
veiligheidsoverleg om indien 
nodig snel te kunnen bijsturen
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Aanspreekpunten voor burgemeester en wethouders bij vragen

Beleidsmatige vragen: Beleidsadviseur Barbera Egas
Projectleider implementatie Corinne de Baaij

Vragen bij uitvoering/incidenten: Kris Hermans of Sonja Verschuren/Jolanda Buitenhuis


