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Maastricht, 17 juli 2020 
 
Geacht college, 
 
Sinds 1 januari jongstleden is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking getreden. 
Deze wet heeft gemeenten een veel grotere rol gegeven in de aanvraagprocedure voor gedwongen zorg 
voor psychiatrische patiënten. De VVD is bezorgd over de uitvoering van de Wvggz, en de rol van de 
gemeente hierin. De NOS heeft hier uitgebreid aandacht aan besteed in het artikel: ‘Psychiater verdrinkt 
in papierwerk door nieuwe wet voor verplichte zorg’1, van 8 juni 2020. De VVD wil graag de volgende 
vragen stellen. 
 
1. Bent u bekend met het artikel: ‘Psychiater verdrinkt in papierwerk door nieuwe wet voor verplichte 

zorg’1? 
 

2. Hoeveel verkennende vooronderzoeken voor een zorgmachtiging zijn door de gemeente ingediend bij 
het Openbaar Ministerie (OM) sinds de invoering van de Wvggz? 

 
3. Hoeveel van deze verkennende vooronderzoeken zijn door het OM afgewezen? 

 
4. Kunt u in algemene zin aangeven wat de redenen zijn van afwijzing? 
 
5. Zijn er aanvragen bij het OM voor verplichte GGZ ingediend naar aanleiding van het verkennende 

vooronderzoek van de gemeente waarbij de gemeente ervan overtuigd was dat deze inhoudelijk 
geaccepteerd hadden moeten worden door het OM, maar waarbij het OM deze heeft afgewezen? 
Graag een toelichting op uw antwoord. Heeft de manier en kwaliteit van aanlevering van het 
verkennende vooronderzoek hierin een rol gespeeld? 

 

                                                           
1 https://nos.nl/artikel/2336536-psychiater-verdrinkt-in-papierwerk-door-nieuwe-wet-voor-verplichte-zorg.html 

https://nos.nl/artikel/2336536-psychiater-verdrinkt-in-papierwerk-door-nieuwe-wet-voor-verplichte-zorg.html


 

 
 

 
 
 
 

6. Hoe wordt bij het opstellen van een verkennend vooronderzoek en het indienen van een aanvraag tot 
verplichte GGZ bij het OM, omgegaan met het verstrekken van persoons- en medische gegevens 
tussen de gemeente, het OM en andere organisaties, ook in het kader van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming? 

 
7. Hoe heeft de gemeente zich voorbereid voor de invoering van de Wvggz? Op welke manier is aan die 

voorbereiding uitvoering gegeven? In hoeverre is de gemeentelijke organisatie ermee bekend  
wat de procedurele en juridische vereisten zijn voor een verkennend vooronderzoek en een aanvraag 
in kader van de Wvggz? 
 

8. Hoe verloopt het contact met ketenpartners in het kader van de Wvggz?  
 

9. Zijn inwoners en instellingen van Maastricht ermee bekend dat een aanvraag voor gedwongen zorg 
voor psychiatrische patiënten via de gemeente loopt? Wat heeft de gemeente Maastricht gedaan om 
dit onder de aandacht te brengen? Is er een toegankelijk meldpunt voor inwoners in het kader van de 
Wvggz? 

 
 
Alvast hartelijk dank voor uw beantwoording. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Nicky Beckers   Michel Severijns 

Burgerlid   Fractievoorzitter 


