
 

 

 

  

 

Behandelformulier  Vergadering Algemeen Bestuur 

VRH 

  Datum 

vergadering 

16-10-2019 

  Agendapunt 6 

  Indiener A. de Boer (Directeur 

Publieke Gezondheid) 

  Steller W. Boon 

Onderwerp Pilot Zorgmeldpunt Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheids-

zorg) 

Doel De gemeenten in Haaglanden middels een pilot in 2020 de 

mogelijkheid bieden om de Wvggz taken ‘melden’ en ‘horen’ door de 

geneeskundige meldkamer van de VRH te laten uitvoeren of 

coördineren, met ondersteuning vanuit de GGD. Einddoel is om op 

basis van de resultaten van de pilot tot een goede structurele opzet te 

komen. 

Aanleiding Invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg per 1 

januari 2020. 

Samenvatting Alle gemeenten in Haaglanden hebben per 1 januari 2020 de 

verplichting om, op basis van de Wet verplichte geestelijke 

gezondheidszorg (Wvggz), een aantal nieuwe taken uit te voeren. 

Hierbij gaat het om de volgende taken: 

- ‘Melden’: aannemen meldingen en inhoudelijke triage ervan 

- “Horen’  : betrokkene moet gehoord worden 

Uitvoering van Wvggz taken is een nieuwe taak voor gemeenten. 

Bijgevoegde notitie beschrijft de voortgang om, op basis van een 

éénjarige pilot, een zorgmeldpunt in te richten op de geneeskundige 

meldkamer van de VRH om deze taken namens betrokken gemeenten 

uit te voeren of te coördineren. 

Alle of enkele gemeenten kunnen in oktober besluiten of, en zo ja in 

welke mate, zij van ondersteuning vanuit de geneeskundige 

meldkamer gebruik willen maken. De DPG voert momenteel 

verkennend bestuurlijk overleg om gemeenten hiertoe een concreet 

passend voorstel te kunnen doen. 

 

Uitgangspunt van dit voorstel is dat de pilot kostendekkend is en de 

kosten dus volledig door de deelnemende gemeente(n) wordt/worden 

gedragen.  

 

De verantwoordelijkheid voor de taakuitvoering blijft bij de 

deelnemende gemeenten liggen. Vanuit de GGD wordt inhoudelijke 

ondersteuning geboden.  

Gevraagde beslispunten/ 

voorstellen 

Gevraagd wordt in te stemmen met: 

- een éénjarig pilotproject, waarbij de gemeentelijke Wvggz taken 

‘melden’ en ‘horen’ door de geneeskundige meldkamer worden 
uitgevoerd of gecoördineerd 

o waarbij als voorwaarden gelden dat deze pilot geen 

personele risico’s met zich meebrengt en kostendekkend is 

(voor de VRH); 
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- deze mogelijkheid aan alle of aan één of enkele gemeenten te 

bieden; 

- een evaluatie van de pilot medio 2020 uit te voeren om vervolgens 

najaar 2020 te beoordelen of het gewenst is deze taken structureel 

bij de geneeskundige meldkamer onder te brengen en zo ja, onder 

welke voorwaarden. 

Financiële consequenties Uitgangspunt is dat de kosten van de pilot volledig door de 

(deelnemende) gemeenten worden gedragen. 

Personele consequenties 

  

Een tijdelijke uitbreiding van de formatie op de geneeskundige 

meldkamer met het vereiste aantal verpleegkundigen. Om personele 

risico’s tijdens de pilot te voorkomen, worden deze voor de duur van 

de pilot extern ingehuurd. Het hiermee gemoeide bedrag blijft onder 

relevante drempels voor aanbesteding. Daarnaast zal voor de 

meldfunctie mogelijk in extra scholing voor de huidige verpleegkundig 

centralisten worden voorzien. 

Overige consequenties Geen. 

Samenhang met andere 

voorstellen/ eerdere 

besluitvorming 

Problematiek omtrent verward gedrag/openbare veiligheid. 

 

Communicatie Naar relevante stakeholders. 

Gevolgde procedure/ 

gepleegde afstemming 

Met wie/welk 

gremium? 

DO-VRH, VD 

 

DB-VRH 

Wanneer? 

 

Juli/September 

 

2 okt 2019 

Uitkomst?  

Akkoord 

 

Doorgeleiding naar 

AB 

Te volgen procedure/ te 

plegen afstemming 

Met wie/ welk 

gremium? 

AB-VRH 

Wanneer? 

 

16 oktober 

Doel 

 

Besluitvorming 

OR Moet dit stuk naar 

de OR? 

☒ Ja ☐ Nee 

Met welk doel? 

Voor advies 

Wanneer? 

Ter bespreking 

 

Fatale datum 
 

Besluit   ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 

☐ Aanhouden 

Evt. opmerkingen 

tijdens vergadering  

Typ tekst 

-  

 

 

 

 

 


