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Conceptbesluit 

 

De opdracht uit te spreken dat GGD Fryslân de impact, gevolgen 
en winst van het Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek 
sociaal domein (Wams) in Q1 en Q2 2023 gaat onderzoeken voor 
de Friese gemeenten. 

Inleiding 

 

Per 1 januari 2024 zal – naar verwachting - het wetsvoorstel 
aanpak meervoudige problematiek sociaal domein, hierna de 
Wams, in werking treden.  
 
Meervoudige problematiek vraagt om een gecoördineerde c.q. 
integrale aanpak: een brede blik op de persoonlijke 
omstandigheden van een burger. Verschillende domeinen zoals 
schulden, veiligheid, huisvesting, inburgering moeten worden 
meegenomen in deze integrale aanpak om tot een oplossing te 
komen voor de ervaren problematiek. Het huidige wettelijke kader 
in het sociaal domein – Wmo 2015, Jeugdwet, Participatie wet en 
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening - is nog onvoldoende 
toereikend om persoonsgegevens over deze verschillende 
domeinen te verwerken om tot een dergelijke integrale aanpak te 
komen. Uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens blijkt 
ook dat dit probleem niet weggenomen wordt met het uitvragen van 
toestemming. 
 
De Wams moet een wettelijke grondslag gaan bieden voor het 
domeinoverstijgend verwerken, verzamelen en delen van 
persoonsgegevens in het sociaal domein. De Wams geeft verder 
een wettelijke basis voor de Openbare geestelijke 
gezondheidszorgtaken (OGGZ). Tot slot is ook het meldpunt 
zorgwekkend gedrag verankerd in de Wams. Eerder belemmerde 



 
 

het ontbreken van een wettelijke grondslag voor de OGGZ en het 
meldpunt de uitwerking van deze taken. 
 
De invoering van nieuwe wetgeving zoals de Wams raakt 
gemeenten en stakeholders. Dit vraagt om gedegen voorbereiding. 
Tijdens de themasessie Zorg en Veiligheid op 15 december 2022 is 
door de aanwezige bestuurders aan GGD Fryslân een informele 
opdracht uitgesproken de impact en gevolgen van de Wams te 
onderzoeken. Middels deze notitie wordt hiervoor een formele 
opdracht uitgesproken. 

Beoogd effect 

 

Uit het vooronderzoek van GGD Fryslân moet blijken wat de 
impact, winst en het gevolg van de nieuwe wetgeving Wams is op 
gemeenten met betrekking tot de aanpak van meervoudige 
problematiek. Uit de uitkomsten van het onderzoek blijkt 
achtereenvolgens in de tweede helft van 2023 hoe de taken en 
verantwoordelijkheden van de Wams in Friesland praktisch moeten 
worden vormgegeven.  

Argumenten 

 

- GGD Fryslân is een coördinerende, onafhankelijke partij die 
namens alle 18 Friese gemeenten ingezet wordt.  

- Tijdens de themasessie Zorg en Veiligheid van 15 
december jl. werd door de aanwezige bestuurders 
uitgesproken dat zij deze taak bij GGD Fryslân willen 
beleggen. Hoewel niet besluitvormend, is deze uitspraak 
richtinggevend. Ook ambtelijk is er een behoefte 
uitgesproken om de uitwerking van de Wams centraal te 
beleggen. Met deze opdracht wordt dit formeel bekrachtigd. 

Kanttekeningen/risico’s 

 

Er wordt voorgesteld onderzoek naar een wetsvoorstel in te stellen. 
Dit brengt onzekerheden met zich mee. 

- Zo is nog niet zeker dat de wet per 1 januari 2024 
daadwerkelijk in zal gaan. Dit is afhankelijk van 
behandeling in de eerste en tweede kamer.  

- De definitieve wettekst is hierdoor nog niet gepubliceerd.  
De beoogde werkwijze Wams is echter niet nieuw voor gemeenten 
en stakeholders. Ook de wettelijke te verankeren taken zoals de 
OGGZ-taken en het meldpunt zorgwekkend gedrag zijn al 
gevestigde initiatieven. De nieuwe wet moet de uitvoering van deze 
taken, met name in het kader van gegevenswisseling optimaliseren.  
 
Om een zo goed mogelijk beeld te kunnen schetsen van 
meervoudige problematiek en de aanpak daarvan is het van belang 
het gehele sociale domein te betrekken. Sociaal Domein Fryslân 
(SDF) is beleidsvoorbereidend op het gebied van jeugd en WMO. 
GGD Fryslân betrekt SDF daarom bij het vooronderzoek naar de 
Wams. Er is een risico dat SDF niet kan meewerken aan dit 
vooronderzoek. GGD Fryslân zal in dat geval andere ketenpartners 
en kanalen moeten benaderen om het volledige integrale netwerk 
van het sociaal domein te ondervangen. 

Financiële consequenties 

 

Voor de uitwerking van het onderzoek is van zowel GGD Fryslân, 
als SDF beperkte inzet vereist. Om die reden wordt de inzet uit 
bestaande middelen bekostigd. 
 

Vervolgaanpak/uitvoering 

 

Zie PvA 

Communicatie 

 

Bestuurlijk: Via de bestuurlijke update naar de bestuurscommissie 
gezondheid én veiligheid. 
Ambtelijk: via de reguliere kanalen en de beleidsadviseurs 
gezondheid GGD Fryslân. 
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