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Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Olst-Wijhe 

Raadhuisplein 1 

8131 BN Wijhe 

 

 

 

 

Wijhe, 11 november 2019  

 

Advies betreffende de implementatie van de Wet verplichte GGZ (WVGGZ)  nr.42073-2019 
2019/wj/06 

 

 

 

 

 

Geacht College, 

 

Inleiding 

Twee leden van de Adviesraad hebben in gesprek met mevr. A. Hooghiemstra de eerste 
conceptversies besproken en daarop gereageerd. 
Een aantal opmerkingen en accenten die in de gesprekken zijn benoemd zijn herkenbaar in de 
voorliggende versie of in de toelichting. 
 
Met dit document met de bijbehorende toelichting is het gehele voorstel voor implementatie te 
overzien en ligt er een vraag voor om daarover te adviseren. 
 
 
De  Adviesraad komt tot het volgende advies. 
 
Advies betreffend het Memo, cq Toelichting op de procesbeschrijvingen 
 

1. Het meldpunt Bijzondere zorg uitgevoerd door het Bijzonder Zorg Team (BZT). 
Dit meldpunt vervult een heel belangrijke functie in de ontvangst en de verwerking van  een 
melding van een inwoner over een situatie waarin mogelijk bijzondere zorg noodzakelijk is. 

       
De Adviesraad adviseert om rond dit Meldpunt heel goed en ruim te communiceren zodat het 
Meldpunt goed gevonden kan worden en zodat de doelstelling en taken van het meldpunt duidelijk 
zijn.  
Deze communicatie is erg belangrijk omdat dit een nieuwe werkwijze betreft. 
 

2. De Landelijke Stichting Familie Vertrouwens Personen ( lsfvp) brengt jaarlijks verslag uit van 
de bevindingen. 

 
De Adviesraad neemt graag kennis van de rapportage en van de verbetervoorstellen die op basis van 
de uitkomsten worden geformuleerd. 
Aan het formuleren van verbetervoorstellen wil de Adviesraad een bijdrage leveren en daarbij de 
door de adviesraad ontvangen signalen betrekken. 
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3. In november en december 2019 vinden volgens plan een uitgebreide 

oefensessie van de Burgemeester en de locoburgemeester plaats en 
vervolgens worden alle leden van het College van B & W en alle 
betrokken ambtenaren geïnformeerd over de nieuwe wet en de implementatie daarvan. 

 
De adviesraad adviseert positief over deze voorbereidingen die getuigen van een zorgvuldige en heel 
grondige aanpak van de implementatie. 
 

Advies betreffend de Procesbeschrijvingen Regio IJsselland 

 
 

4. Blz 3: De Burgemeester neemt een beslissing over het opleggen van een verplichte vorm van 
zorg. (in het schema punt 9a en 9b) 

 
De Adviesraad adviseert om in de documenten en de toelichting heel duidelijk te omschrijven 
waarover de Burgemeester wel en niet een beslissing neemt. 
Het is van groot belang dat deze informatie wordt beschreven vanuit perspectief van de Cliënt. 
De Adviesraad adviseert om in het gesprek expliciet aandacht te besteden aan de veiligheid van de 
naasten als besloten wordt tot zorg in de woonsituatie of bij mantelzorgers. 
 
 

5. Blz 3:Tijdens het onderzoek van een melding kan de uitkomst zijn dat er geen verplichte zorg 
/ crisismaatregel wordt opgelegd. In het schema punt 9b. 

 
De adviesraad adviseert om in die situaties meer aandacht te besteden aan de inzet van 
verschillende vormen van niet verplichte zorg, waarvan de Cliënt gebruik kan maken. 
Daarbij ook te benoemen: de mogelijkheden van hulp, eventueel wachttijdbemiddeling, om Cliënt zo 
snel mogelijk toe te leiden naar passende vrijwillige hulp. 
 
 

6. Blz 8: Als een verkennend onderzoek dient te worden uitgevoerd is in het schema onder punt 
7a sprake van een relevante naaste, die geconsulteerd wordt. 

 
De Adviesraad adviseert om het begrip ‘relevante naaste’ nader te omschrijven en toe te lichten. 
Voor de Client en voor de betrokkene(n) is het van belang dat duidelijk is wie er onder het begrip 
‘relevante naaste’ wordt bedoeld en wie niet. 
Familie is soms niet de mantelzorger of niet meer. 
Hierbij zou ook aandacht besteed kunnen worden aan personen die in een Noodplan of in een 
Levenstestament van de Cliënt is benoemd. 
 
 

7. Blz 9: De OGGZ teams waarborgen hun kwaliteit.  
 
De Adviesraad adviseert positief over de beschreven werkwijze. 
Graag nemen we kennis van de resultaten als die verzameld zijn. 
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8. Onafhankelijke Cliëntondersteuning  
 
De Adviesraad vindt de onafhankelijke cliëntondersteuning van groot belang 
voor Cliënten  
De Adviesraad adviseert positief over de passages die in de huidige tekst betreffende de Landelijke 
Stichting Familie Vertrouwens Personen zijn opgenomen. 
De Adviesraad adviseert om de onafhankelijke rol en de ondersteuning alleen vanuit het belang van 
de cliënt duidelijk en expliciet onder de aandacht brengen in het gesprek met de cliënt, zodat hij/zij 
een keuze voor die ondersteuning kan maken. 
 
 
 
 
 

9. Evaluatie van de implementatie van de WVGGZ. 
 

De Adviesraad adviseert de implementatie van deze wet te evalueren. 
De Adviesraad levert hieraan graag een bijdrage door het inbrengen van bij haar binnengekomen 
signalen en wordt graag betrokken bij de verbeterplannen na de evaluatie. 
 
 

Tot slot wil de Adviesraad Samenleving de gemeente Olst-Wijhe danken voor de prettige 

samenwerking en goede berichtgeving in het voortraject.  

 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

S. Roskam-Kolkman 

Voorzitter Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe 


