
 

 

Motie 
Belang van passende financiering voor de implementatie en uitvoering van de 
Wet verplichte ggz (Wvggz) regio Zeeland 
 
 
Aan:  
De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in 
vergadering bijeen op 29 november 2019 te Nieuwegein 
 
 
Constaterende dat:  

 Per 1 januari 2020 de Wet verplichte ggz (Wvggz) wordt ingevoerd; 

 Er  zorgen zijn over de praktische haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de wet 
op: 

 de beschikbaarheid van verplichte (verzekerde) zorg; 

 de beschikbaarheid en behoud van zorgprofessionals met ervaring in 
verplichte zorg; 

 te verwachten neveneffecten van ambulante verplichte zorg op borging van 
maatschappelijke veiligheid voor betrokkene, naasten en omgeving; 

 het  ontbreken van wettelijke kaders en landelijk bindende afspraken met 
betrekking tot verplichte zorg aan (niet Nederlandse) toeristen, 
gastarbeiders, niet statushouders, ongedocumenteerden en zorgmijders uit 
andere regio’s; 

 het ontstaan van ongewenste wachtlijsten, met als gevolg meer druk op de 
Wmo begeleiding en veiligheidsvraagstukken voor de betrokkene en diens 
omgeving; 

 de regionaal en landelijk beperkte aanwezigheid van verplichte 
zorgvoorzieningen; 

 het ontbreken van wettelijke kaders en/of landelijk bindende afspraken met 
betrekking tot verplichte zorg aan betrokkenen met meervoudige diagnoses. 
Kaders en afspraken op verantwoordelijkheden, zorgverlening en 
financiering van geleverde (overbruggings-)zorg; 

 het ontbreken van landelijke (inkoop-)afspraken van voldoende verplichte 
zorg door zorgverzekeraars, waarbij het zorgvolume aansluit op de 
problematiek; 

 het ontbreken van landelijke afspraken c.q. financiële mogelijkheden die 
bovenregionale samenwerking  tussen geregistreerde zorgaanbieders 
verplichte zorg stimuleert; 

 De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie haar zorgen onderbouwd kenbaar 
maakt;   

 De invoering van de Wvggz bij gemeenten leidt tot een disbalans tussen 
taakuitbreiding en beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van de Wvggz; 

 De reeds aanwezige (forse) tekorten in het totale Sociaal Domein nog groter 
zijn geworden en op korte termijn niet opgelost kunnen worden en zelfs eerder 
leiden tot de afbouw van enige vorm van preventie van verplichte zorg; 

 De toegepaste verdeelsleutel ontoereikend is voor de bestaande problematiek 
in Zeeland, en regionaal niet gecompenseerd wordt door het ontbreken van een 
grotere gemeente; 



 

 

 Onduidelijk is op welke grondslagen de monitoring en eventuele bijstelling van 
middelen zal plaatsvinden in 2020 door het Rijk; 

 Onduidelijk is op welke feitelijke gegevens het Rijksbudget is vastgesteld; 

 Het Rijk voornemens is de eenmalige kosten, die gepaard gaan met de 
noodzakelijke aanpassingen van de functionaliteit van het huidige Bopz-online 
systeem, door te belasten aan de gemeenten. Dit voor de regio Zeeland een 
extra kostenpost van € 42.139,- per eind 2019 betekent, aanvullend op de al 
aanwezige tekorten voor de uitvoering van Wvggz; 

 
 
Overwegende dat:  

 De Zeeuwse gemeenten in de implementatie en uitvoering samenwerken met 
de stakeholders (GGZ, Politie Zeeland/West-Brabant, GGD Zeeland, Zorg- en 
Veiligheidshuis Zeeland, Patiënt Vertrouwens Personen en het Openbaar 
Ministerie Zeeland/West-Brabant);   

 Het Rijk voornemens is de wet per 1 januari 2020 in te laten gaan, ondanks de 
bekende (te verwachte) knelpunten op financiering, zorgvoorraad en 
economische stabiliteit voor kleine en middelgrote gemeenten;  

 Gemeenten het zeer onwenselijk vinden als blijkt dat de betrokkenen en diens 
naasten en  omgeving, onvoldoende passende (verzekerde)zorg ontvangen; 

 Er sprake is van domeinoverstijgende cumulatieve effecten in de keten zorg 
en veiligheid, waarbij gemeenten niet de beslissende of beïnvloedende 
verantwoordelijkheden hebben, maar wel de neveneffecten;  

 Gemeenten niet de opdrachtgevers zijn van de wetswijziging, noch van de 
aanpassingen aan het ondersteunende ICT systeem. 

 

Spreekt uit:  
 Te betreuren dat gemeenten niet voldoende gecompenseerd worden voor de 

kosten die de implementatie en uitvoering van de Wvggz met zich mee brengt; 

 Te betreuren dat gemeenten en alle stakeholders samen verantwoordelijk zijn 
voor de implementatie en uitvoering van de Wvggz op basis van veel 
(bedrijfsmatige) impliciete aannames. 

  
 Draagt het VNG-bestuur op om:  

 Bij het Rijk aan te dringen op een passende financiering voor de 
implementatie en uitvoering van de Wvggz, zodat de implementatiekosten en 
de kosten voor de structurele uitvoering van de wet gedekt zijn; 

 Bij het Rijk aan te dringen op het zo spoedig mogelijk financieel compenseren 
van nadeelregio’s met een disbalans tussen beschikbaar gesteld Rijksbudget 
en feitelijke problematiek; 

 Zich te blijven inzetten voor een haalbare en betaalbare implementatie en 
uitvoering van de Wvggz; 

 Bij het Rijk aan te dringen op landelijk bindende afspraken met de 
zorgverzekeraars en zorgkantoren ten aanzien van het inkopen van 
voldoende verplichte zorg in elke regio en op landelijk niveau, over de 
zorgsectoren heen voor betrokkenen met een meervoudige diagnose; 

 

 



 

 

 Bij het Rijk aan te dringen op wettelijke afspraken en bindende werkafspraken 
met betrekking tot verplichte zorg aan (niet-Nederlandse) toeristen, 
gastarbeiders, niet statushouders, ongedocumenteerden en zorgmijders uit 
andere regio’s; 

 Bij het Rijk aan te dringen op Rijksfinanciering van de eenmalige kosten, die 
gepaard gaan met de noodzakelijke aanpassingen van de functionaliteit van 
het huidige Bopz-online systeem en deze kosten niet ten laste te brengen van 
het beschikbare macrobudget implementatie Wvggz. 

 
In afwachting van uw reactie. 
 

Mede ingediend door de 13 gemeenten van de Veiligheidsregio Zeeland,  
 
Hoogachtend,  
 
 

 
 
 
Mr. M.(Marga) M.D. Vermue-Vermue 
Burgemeester van de gemeente Sluis 
 
 
 
 


