Deelsessie III
Algemene Implementatie

21/11/18

Achtergrond
•

Waarom stopt BOPZ?

•

Opnamewet, mogelijkheid tot behandelen niet genoeg en te ingewikkeld.

•

Locatie-gebonden (kliniek) maar maatschappelijke ontwikkelingen als ambulantisering
steeds belangrijker.

•

Niet toekomstbestendig; te complex

•

Beperkte regeling Psychogeriatrie (PG) /Verstandelijk Gehandicapten (VG)

•

Nog een jaar voor ingangsdatum 1 jan 2020.
En bijna 10 jaar na indiening in Tweede Kamer (juni 2010)
• En bijna 2 jaar na aanname door Eerste Kamer (jan.2018)
•

Rol en taken van gemeenten
•

Instellen van verkennend onderzoek
•
•
•

•

Besluit crisismaatregel Burgemeester
•
•

•

•

Ook samenwerking met ggz: De wet verplichte GGZ bepaalt, dat de zorgverantwoordelijke in de GGZ een zorgplan moet opstellen. In het zorgplan moet
aandacht zijn voor de essentiële voorwaarden die het betrokkene mogelijk maken om deel te nemen aan de samenleving. Als blijkt dat die essentiële
voorwaarden ontbreken, dan zal de GGZ op grond van art. 5:13 van de wet contact met de gemeente moeten opnemen.

Bezwaarprocedures
Aanpassing in de informatievoorziening
•

•

Bij crisismaatregel afweging maken thuis of opname, minst ingrijpende vorm
Client horen en aandacht/ horen van netwerk/familie van betrokkene

Preventie en re-integratie voor/na crisis/zorgmachtiging
•

•

Verwerken van meldingen
verrijken met info van ketenpartners?
binnen 14 dagen, indien nodig aanvraag zorgmachtiging en rapportage aan OM-OvJ

BOPZ Online wordt doorontwikkeld naar Wvggz door de firma Khonraad. Veilige email zal naar verwachting nodig zijn om een aantal andere
communicatiemomenten mogelijk te maken. Gemeenten zullen, onder andere vanuit privacywetgeving, ook voor de IV een aantal zekerheden moeten
bieden. Het kan nodig zijn om gebruikers binnen de gemeente te trainen of instrueren voor het gebruik van de aangepaste of nieuwe IV.

Verplicht regio overleg tussen gemeenten (B&W), OvJ, GGZ (GD) Minimaal 1 x 3 mnd
•

over het aanbod van verplichte zorg in de regio, de knelpunten bij de voorbereiding daarop en de tenuitvoerlegging en de uitvoering ervan

Wat is nodig voor de implementatie?
1.

Tijd, geld en organisatie inrichting?

2.

Wie zijn lokale en regionale stakeholders om te betrekken?

3.

Regionale gemeentelijke samenwerking?

4.

Hoe en wanneer B&W te betrekken?

Tijd, geld en organisatie inrichting?
•

Financiering vanuit het Rijk is zeer beperkt:
Geen invoeringsbudget
• Vooralsnog geen uitvoeringsbudget (lobby loopt nog wel!)
•

•

Wel mogelijkheden voor tijdelijke ondersteuning (vanuit Ketenbureau voor
‘droogzwemmen’ en pilots; maar denk ook aan subsidies ZonMw in kader
personen met verward gedrag);

•

Welke stappen moet je zetten als gemeenten?
Aanstellen van projectleiders?
• Aanhaken beleid, advies, communicatie, IT, uitvoering?
• Alles in de gemeente regelen of ook mandateren daarbuiten?
•

Wie zijn lokale en regionale stakeholders?
Ketenpartners?
• Organiseren regionale startbijeenkomst?
• Betrekken cliëntvertegenwoordigers/ervaringsdeskundigen?
• Bewoners?
•

Regionale gemeentelijke samenwerking?
•

Het is belangrijk om met elkaar te bespreken welke onderdelen/
processen we regionaal of lokaal willen organiseren.
Meldpunt?
• Verkennend onderzoek?
• Horen?
•

•

In welke regio ga je deelnemen aan het kwartaaloverleg?
•

Vanuit het landelijk ketenbureau wordt getracht de oude BOPZ overleggen te
gebruiken op veiligheidsregio niveau

Hoe en wanneer B&W te betrekken?
Wat leggen we ze voor, hebben ze keuzes te maken, zo ja,
welke?
• Afstemming tussen burgemeester (OOV) en wethouder (zorg)?
•

Relatie andere wetten
•

Wzd, Jeugdwet, anderen?

