A«

gemeente Loon op Zand

Aan de leden van de raad van Loon op Zand

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIUIIIIIIIIIIUIIIIIIIUIIII
2020.32745

Datum

Verzenddatum

Zaakdossiernr

24 november 2020

26 november 2020

ZK18.03109

uw kenmerk

uw brief I
registratienr
I

Onderwerp
Evaluatie WVGGZ

Beste leden van de gemeenteraad en fractieondersteuners,
In onze brief van 18 december 2019 'Invoering Wet verplichte GGZ (WVGGZ) per 1 januari 2020’
informeerden wij u over de invoering van deze wet in onze gemeente. Wij zegden u toe deze
invoering te evalueren en u daarover dit jaar te informeren. In deze brief nemen we u mee in de
districtelijke en lokale evaluatie en benoemen wij de aandachtspunten voor 2021.

Districtelijke evaluatie
De belangrijkste conclusie is dat de districtelijke invoering is geslaagd. Wij voeren de nieuwe
gemeentelijke taken naar behoren en in goede samenwerking tussen de betrokken partners in de
keten uit.

Lokale evaluatie - meldingen
Op 9 oktober 2020 is het landelijk telefoonnummer meldpunt Zorgwekkend gedrag (0800-1205)
gelanceerd. De VNG stelde een factsheet op om de samenhang uit te leggen met het meldpunt Wet
verplichte GGZ, dat ook op 1 januari dit jaar in het leven is geroepen.
In de lijn van onze ambitie “versimpelen meldroutes” kozen wij ervoor om beide nieuwe meldpunten
onder te brengen bij het CrisisInterventieTeam 0-100 (CIT). Inwoners en partners, die vanuit Hart
van Brabant (HvB) een melding willen doen over personen die verward gedrag vertonen, bellen met
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0800-1205 en worden 24/7 automatisch doorgeschakeld naar het CIT. In onze gemeente sluiten we
aan bij onze eerdere communicatie en communiceren we alleen het nummer van het CIT.
In de eerste twee kwartalen waren er in HvB slechts 20 meldingen. Dit aantal is daarmee beduidend
lager dan vooraf ingeschat. In onze gemeente waren er in de afgelopen tien maanden twee
meldingen door de adviseur openbare orde en veiligheid. De eerste melding is voortijdig afgebroken
doordat betrokkene gedwongen werd opgenomen. De tweede melding is nog in behandeling.
Aandachtspunten
Door het aantal meldingen en de vindplaats ervan (vaak politie) lijkt het dat inwoners onvoldoende op de
hoogte zijn van de meldroute. In 2021 intensiveren wij de communicatie over de meldpunten en
versterken wij het voorliggend veld door de inzet van een wijk-GGZ’er. Daarnaast besteden wij méér
aandacht aan het bieden van handelingsperspectief aan omwonenden van personen die verward
gedrag vertonen. Tot slot onderzoeken wij de mogelijkheid tot de uitrol van MFHA-trainingen (Mental
Health First Aid) voor onze coördinatoren buurtpreventie en inwoners.

Lokale evaluatie - crisismaatregelen WVGGZ I Wet zorg en dwang
In de eerste twee kwartalen van 2020 ontving de burgemeester twee verzoeken. In beide gevallen
ondersteunde de burgemeester het verzoek van de crisisdienst en werden de betrokkenen
gedwongen opgenomen. De rechter legde in de eerste twee kwartalen één zorgmachtiging op.
Voor de regio HvB is het aantal keren dat niet werd gehoord relatief hoog. In 790Zo van de gevallen
gaf de psychiater aan dat de betrokkene nadrukkelijk weigerde om te worden gehoord. Het
landelijke gemiddelde ligt met 390Zo een stuk lager. In Waalwijk, Dongen en Loon op Zand is dit een
taak van het AOV-piket (24/7 piket adviseurs Openbare orde en veiligheid). Dit zorgt wél voor
nabijheid, maar leidt in de praktijk nog niét tot een betere toepassing van het hoorrecht.
Aandachtspunten
De crisisdienst gaat meer aandacht besteden aan het horen van betrokkenen. Wij versterken de
positie van onze adviseur Openbare orde en veiligheid in het proces en betrekken direct
belanghebbenden nóg nadrukkelijker in het proces. Wat vinden partners, kinderen of ouders van
een gedwongen opname? En hoe kunnen we een opname voorkomen of meer draaglijk maken?
Daarnaast gaan wij meer aandacht besteden aan de re-integratie van personen die na een
gedwongen opname terugkeren naar onze gemeente.

Financiële verantwoording
Op 17 december 2019 besloten wij om de ontvangen gelden voor de Wet verplichte GGZ ter
beschikking te stellen aan de Gemeenschappelijke Regeling HvB. Deze financiën zijn toereikend
voor dit jaar en voor de komende járen.
Uit de districtelijke evaluatie blijkt dat het aantal meldingen beduidend lager is dan voorafgaand
ingeschat. Hierdoor ontstaat ruimte in de districtelijke begroting WVGGZ. Aan de andere kant
ontstaat door het vervallen van de subsidie (zonMW) aan het CIT een begrotingstekort bij het CIT.
Omdat het CIT als interventieteam en 24/7 meldpunt een grote meerwaarde hebben, de evaluatie

KKK

uu

gemeente Loon op Zand

een herverdeling van de middelen toelaat en de herverdeling geen effect heeft op onze
gemeentelijke bijdrage besloten wij om de herverdeling van de middelen te ondersteunen.
Wij besloten de herverdeling van de middelen te ondersteunen omdat:
-

het CIT als interventieteam en 24/7 meldpunt een grote meerwaarde hebben;

-

de evaluatie een herverdeling van de middelen toelaat;

-

de herverdeling geen effect heeft op onze gemeentelijke bijdrage.

Zorg en veiligheid
De aandachtspunten uit deze brief pakken we in 2021 onder regie van de adviseur openbare orde
en veiligheid op. U vindt deze aandachtspunten daarom ook in het focusblad 2021 van team
Veiligheid terug. Begin 2021 informeren wij u over de (door)ontwikkeling van zorg en veiligheid en
de zorg voor personen die verward gedrag vertonen. Vanwege de complexiteit van het onderwerp
en uw betrokkenheid nodigen wij u begin 2021 uit voor één of meerdere kleine informatieve en
interactieve bijeenkomsten.
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