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Geachte heer, mevrouw, 

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. 

De elf gemeenten in de regio IJsselland werken met andere partijen actief samen aan de implementatie 
van de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz), die per 1 januari 2020 van kracht wordt. 
Tijdens de voorbereidende werkzaamheden zijn vragen gerezen over de voortgang van de 
implementatie en is een aantal knelpunten geconstateerd. In deze brief zetten wij onze zorgen hierover 
uiteen. Daarnaast dringen wij aan op meer helderheid, slagkracht en regie van de VNG met betrekking 
tot de implementatie van de Wvggz. 

Knelpunten 
Met slechts zeven maanden tot 1 januari 2020 zijn er landelijk nog diverse onduidelijkheden met 
betrekking tot de implementatie en uitvoering van de nieuwe wet. De landelijke werkgroep Wvggz 
vanuit de VNG loopt achter op de behoefte die wij regionaal hebben. 
Het uitbrengen van handreikingen is meermaals uitgesteld en de kwaliteit hiervan is niet toereikend om 
er binnen de regio mee aan de slag te kunnen. 

Vanwege de beleidsvrijheden in de wet zou het gemeenten helpen om in de handreikingen diverse 
scenario's op te nemen, waardoor het als een keuzedocument kan worden gebruikt. Dit zou naar onze 
mening het proces van het tot stand komen van handreiking kunnen versnellen, consensus is dan 
minder noodzakelijk omdat verschillende standpunten in de scenario's aan bod kunnen komen. 



Op dit moment ontbreekt het daarnaast landelijk en specifiek ook binnen de VNG aan een actieve 
samenloop met de Wet Zorg en Dwang. We missen bovendien een overzicht van de in te richten 
gemeentelijke taken en de juridische consequenties hiervan. Als gevolg hiervan zijn wij gedwongen hier 
zelf invulling aan te geven, waardoor de implementatie duurder en arbeidsintensiever wordt. 

Een belangrijk onderdeel van het nog op te stellen proces crisismaatregel is de inrichting van het 
landelijke systeem Khonraad / Bopz-online. Dit wordt in een separate werkgroep van de VNG opgepakt 
en uitgewerkt. De huidige planning is dat het systeem in het najaar wordt opgeleverd en dat dan 
informatie beschikbaar komt over de inrichting, het gebruik en mogelijk noodzakelijke aanpas-singen 
die gemeenten moeten doen. Dit tijdspad is onvoldoende concreet en oplevering laat in het najaar 
beperkt mogelijkheden van gemeenten om hun werkprocessen goed in te richten. 

De belangen van de gemeenten ten opzichte van andere partijen lijken onderbelicht te blijven. Een 
onvoldoende sterke positie van de gemeenten in de huidige fase kan zowel gevolgen hebben voor de 
regionaal en lokaal te maken afspraken, als ook voor de financiële gevolgen die voortvloeien uit extra 
taken. Er moeten onder meer landelijk afspraken gemaakt worden over welke taken vanuit welke 
financieringsstroom worden bekostigd, hoe we omgaan met monitoring hiervan en met welke frequentie 
we hierover het gesprek blijven voeren. Als de VNG in de onderhandelingen te weinig positie/regie 
neemt, kan dat financiële (met name de Wmo) gevolgen hebben voor de gemeenten. 

Oproep 
Als regio spannen wij ons tot het uiterste in om een zorgvuldige regionale en lokale implementatie per 
1 januari 2020 te realiseren. Gelet op de huidige stand van zaken moeten wij constateren dat dit in het 
geding komt. De regio IJsselland zou graag zien dat de belangen van de gemeenten door de VNG 
sterker worden benadrukt en behartigd. Wij dringen dan ook aan op meer helderheid, slagkracht en 
regie rondom de implementatie van de Wvgzz en Wzd. 

In afwachting van uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 
ens regio IJsselland 

Drs. mr. B. Koelewijn 
Burgemeester gemeente Kampen 
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