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Voorstel Governance voor het uitvoeren van Wvggz taken
Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om in te stemmen met het
advies van het dagelijks bestuur, inhoudende:

Voorstel/beslispunten

1.

Op basis van een verkenning naar voor- en nadelen van DVO of GR
(zie bijlage) de nieuwe taak Aannemen Meldingen en Verkennend
Onderzoek voor de GGD per 1-1-2021 onder te brengen in de GR

2.

Het komende jaar 2020 te beschouwen als overgangsjaar waarin de
uitvoering en de kosten van de taken worden gemonitord.

3. Bovenstaande besluiten ook van toepassing te laten zijn voor de
taak Hoorplicht indien besloten wordt deze taak door de GGD te
laten uitvoeren.
4. Gezien de onlosmakelijke verbinding van de Wvggz taken met de
reguliere werkwijze van V&A, in overweging te nemen ook de
Wmo-taken van V&A per 1-1-2021 onder de GR te brengen.

Bijlage(n)

5. De onderhavige beslispunten van het AB voor te leggen voor
besluitvorming aan de colleges van B&W

Voorstel uitvoering Governance

gaat akkoord met de beslispunten
neemt een aangepast besluit, nl.
datum goedkeuring/vaststelling
Toelichting
De Governance voor de nieuwe taak Aannemen Meldingen en Verkennend Onderzoek in het kader van

de Wet verplichte ggz (Wvggz) is uitgewerkt naar aanleiding van het verzoek van het algemeen bestuur
op 10 juli 2019. Deze taak is een nieuwe wettelijke taak voor de gemeenten. Het voornemen is de

uitvoering van deze taak bij de GGD neer te leggen. Indien besloten wordt de Hoorplicht ook bij de

GGD te beleggen is deze notitie tevens van toepassing op deze taak. De uitvoering en de financiering
van beide taken zijn in afzonderlijke voorstellen uitgewerkt.

Landelijk is het uitgangspunt om de implementatie van de Wvggz zo praktisch en pragmatisch

mogelijk vorm te geven door, daar waar mogelijk, aan te sluiten op bestaande structuren en processen
waarbij financiering, verantwoording, besluitvorming en democratische controle transparant en

geborgd zijn. Het dagelijks bestuur is voorstander van opname in de GR GGD van de nieuwe taken
Wvggz en adviseert het algemeen bestuur .
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