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Onderwerp

Aanpak personen met verward gedrag.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de brief 'Project personen met verward gedrag, toewerken
naar een sluitende aanpak op 1 oktober ZOLB'.

2. Kennis te nemen van de recente ontwikkelingen met betrekking tot de aanpak
personen met verward gedrag.

3. De raad via de TILS-lijst te informeren.

Inleiding

In de regio Midden-Limburg wordt, in samenspraak met partners en
ervaringsdeskundigen, gewerkt aan een regionaal plan van aanpak voor personen met
verward gedrag. Voor een sluitende aanpak worden een negental samenhangende
bouwstenen onderscheiden. Deze negen bouwstenen geven aan wat minimaal nodig is
voor een sluitende aanpak.
De schaal (provinciaal, regionaal, lokaal) waarop elke bouwsteen vorm krijgen, verschilt
per bouwsteen.

1. Inbreng mensen met verward gedrag en omgeving
2. Preventie en levensstructuur
3. Vroegtijdige signalering
4. Melding
5. Beoordeling en risicotaxatie
6. Toeleiding
7. Passend vervoer
8. Passende ondersteuning en straf
9. Informatievoorziening
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De aanleiding om de aanpak vorm te geven is dat het ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van lustitie en Veiligheid (l&V) en de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG) willen dat er een betere opvang, zorg en
ondersteuning komt voor personen met verward gedrag. De opdracht aan gemeenten is

om vóór 1 oktober 2018, samen met lokaal samenwerkende partners, te komen tot een
goed werkende aanpak voor personerì met verward gedrag. Dit proces wordt bevorderd
door het Schakelteam Personen met Verward Gedrag, voorheen het Aanjaagteam.

Op woensdag 14 maart 2018 heeft het college een brief ontvangen inzake personen met
verward gedrag, verstuurd namens de burgemeester van Venray. Deze brief geeft
informatie over de stand van zaken met betrekking tot de sluitende aanpak voor personen
met verward gedrag.

Beoogd effect/doel

Informatie verstrekken over de stand van zaken met betrekking tot het realiseren van een

betere opvanq, zorg en ondersteuninç¡ voor personen met verward gedrag.

Argumenten

1.1 De brief geeft een duidelijk beeld van de stand van zaken met betrekking tot de
sluitende aanpak voor personen met verward gedrag, zowel op provinciale als op
regionale schaal.

Het Schakelteam roept in de brief op tot actie, tot behoud van urgentie en tot blijvend
commitment van alle betrokkenen. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat een aanpak op
provinclaal nlveau complex ls door onder meer de geografische liggirrg ert ltel groul aarrtal
betrokken ketenpartners.
Om afstemming binnen de provincie te behouden en te stimuleren is vanaf januari 2018
een stuurgroep geformeerd, bestaande uit drie burgemeesters en drie wethouders uit
Noord-, Midden- en Zuid-Limburg.
Sinds 1 januari 2018 is de functie van projectleider voor de verdiepingsregio Limburg
ingevuld, vanuit de gemeente Venray. De projectleider houdt zich voornamelijk bezig met
coördinatie en afstemming rondom de diverse (sub)regio's, de bouwstenen en het
Schakelteam, als ook met het bewaken van de voortgang.

2.1 In opdracht van de VNG vindt er op \andelijk niveau een verdiepingsanalyse plaats
over de informatie van meldingen met betrekking tot personen met verward gedrag

Gebleken is dat kwantitatieve cijfers onvoldoende te genereren zijn en daarbij zijn deze
veelal vervuild. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft meldingen
met de codes E33 (overlast door verward/overspannen persoon) en E14 (poging tot
zelfdoding) in de landelijke politieregistratie van 2015 en 2016 bestudeerd. In de analyse
heeft het RIVM gekeken naar het aantal meldingen en het aantal unieke personen. Dit is

relevante informatie om de toename van het aantal incidenten met personen met verward
gedrag te duiden. Echter worden in het rapport alleen uitspraken gedaan op landelijk
niveau.

2.2 Bureau Significant heeft een gemeentelijke monitor uitgevoerd,

In de monitor worden een aantal kwalitatieve aspecten onderzocht. Zo wordt de stand van
het land herhaald en is per gemeente gevraagd naar vorderingen op het dossier. De
resultaten van dit onderzoek worden april dit jaar opgeleverd.
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2.3 Voor melding en triage worden verschillende opties verkend, waarbij zoveel mogelijk
wordt aangesloten bij bestaande voorzieningen.

Deze ontwikkeling heeft betrekking op'bouwsteen Melding'en krijgt vorm op provinciale
schaal.

Het voorlopig model Melding, opgesteld door Strategies in Regulated Markets (SiRM),
wordt door de werkgroep getoetst aan de praktijk in de Limburgse meldkamers (politie en
ambulancezorg). Deze toets leert dat het landelijke model in de praktijk gevolgd wordt,
echter dat de triagefunctie Algemene Psychiatrische Hulpverlening vooralsnog wordt
gemist. De werkgroep is aan de slag om de verschillende opties in beeld te brengen,
waarmee dit hiaat kan worden weggenomen.
Ook worden opties uitgewerkt voor het benodigde'loket'waarnaar een melding kan
worden doorgezet na een eerste telefonische triage op de meldkamer. Hiervoor wordt
zoveel als mogelijk aangehaakt bij bestaande voorzieningen.

2.4 Voor passend vervoer start binnenkort een experiment met ondersteuning van
subsidie van ZonMW

Deze ontwikkeling heeft betrekking op'bouwsteen Vervoer'en krijgt vorm op Noord- en
Midden-Limburgse schaal.

Samen met Noord-Limburg is een gezamenlijke werkgroep rondom passend veryoer van
personen met verward gedrag ingesteld. Deze werkgroep heeft een plan van aanpak
opgesteld ten behoeve van een subsidieaanvraag bij ZonMW. De subsidieaanvraag is
gehonoreerd conform de ingediende begroting. Dit betekent dat er uiterlijk 2 april 2018
een experiment start met de inzet van de GGZ Vervoersdienst in Noord- en Midden-
Limburg voor de duur van één jaar.

In dit kader wordt de brede definiëring van het begrip verwardheid gehanteerd in die zin
dat het gaat om mensen, die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico
aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Het gaat om mensen met
verschillende aandoeningen of beperkingen, zoals psychiatrische problematiek, dementie
of een verstandelijke beperking.

Verder gaat het om het vervoer voor en na de beoordeling. Het vervoer terug naar een
instelling van een ongeoorloofd afwezige persoon met een rechterlijke machtiging of een
inbewaringstelling respectievelijk vervoer tussen instellingen vallen buiten het experiment

2.5 De werkgroep passend vervoer gaat een projectleider werven, waarvoor subsidie is
toegekend.

Deze ontwikkeling heeft betrekking op'bouwsteen Vervoer'en krijgt vorm op Noord- en
M idden-Limburgse schaal.

Inmiddels is de werkgroep ook gestart met de werving van de projectleider voor passend
vervoer. De projectleider implementeert het project, stuurt op monitoring, (tussentijdse)
evaluatiemomenten en stuurt, in samenspraak met partijen, bij waar nodig.

2.6 In Midden-Limburg is een beoordelingslocatie gerealiseerd in de spoedpost van het
Sint Jans Gasthuis in Weert.

Deze ontwikkeling heeft betrekking op 'bouwsteen Beoordeling en risicotaxatie'en krijgt
vorm op Midden-Limburgse schaal.
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Het uitgangspunt bij een beoordeling van een persoon met verward gedrag is dat deze in
een nassende omoevino wordt uitoevoerd. bii voorkeur in de thuissituatie of anders in een-"'¿ -'
speciale beoordelingslocatie. Verdere verbetering van de triage zal naar verwachting tot
meer beoordelingen in de thuissituatie leiden.

Momenteel is er in Midden-Limburg een beoordelingslocatie gerealiseerd in Weert, op de
spoedpost van het Sint Jans Gasthuis. De beoordelingsruimte wordt binnen kantooruren in
gebruik genomen door de crisisdienst van Vincent van Gogh. Om er voor te zorgen dat er
buiten kantooruren een beoordelingslocatie beschikbaar is, wordt de haalbaarheid van een
beoordelingslocatie in Roermond door de crisisdienst van MetGGZ nader onderzocht.

2.7 In 2017 is het Herstelhotel in Weert van start gegaan voor kortdurende vrijwillige
'time out'om een opname in een ggz-instelling te voorkomen.

Deze ontwikkeling heeft betrekking op'bouwsteen Preventie en levensstructuur'en krijgt
vorm op lokale schaal.

De aanleiding voor het Herstelhotel is het sluiten van de klinische capaciteit van Vincent
van Gogh in de regio Weert. Door deze ontwikkeling is de gedwongen opname verplaatst
naar de klinieken in Venray en Venlo. Daarnaast is het ambulante geestelijke
gezondheidszorg van Vincent van Gogh uitgebreid en verstevigd door middel van extra
personele capaciteit. Om de vrijwillige opname in de kliniek in de nieuwe situatie te
waarborgen is het Herstelhotel ontstaan.

Het Herstelhotel is een initiatief van Vincent van Gogh en het Zelfregiecentrum. Het is een
laagdrempelige time-out voorziening voor mensen in psychische nood om even tot rust te
komen, zoclat een cr¡sis of een opname in een ggz-rnstei¡rng voorkomen kan worcien. Het
Herstelhotel wordt gerund door eruaringswerkers en vrijwilligers. In het eerste
ontwikkeljaar ontving het Herstelhotel gasten die in behandeling waren bij Vincent van
Gogh binnen het Functie Assertive Community Treatment (FACT) of Intensieve spoedHulp
Thuis (IHT). Dit om in de ontwikkeling alle zorgvuldigheid en veiligheid te betrachten die
bij een dergelijke innovatie passen.

Voor een structurele borging van het Herstelhotel, met betrekking tot
verantwoordelijkheid en financiering, heeft het Herstelhotel een projectplan opgesteld ten
behoeve van een subsidieaanvraag bij ZonMW. De subsidieaanvraag is gehonoreerd
conform de ingediende begroting. Dit betekent dat er een financiële ruimte is gecreëerd
om 2018 als overbruggingsperiode te benutten.

Kanttekeningen en risico's

2.1 De uitvoerbaarheid van passend vervoer is afhankelijk van de ontwikkelingen van
melding en triage en opvang.

De vraag die nog open staat in de uitvoering van het passend vervoer is waar de personen
na een beoordeling naar vervoerd kunnen worden als ze niet worden opgenomen en ook
nog niet naar huis kunnen. Dit laat zien dat de bouwsteen passend vervoer niet los kan
worden gezien van de ontwikkelingen rondom opvang. Deze ontwikkelingen hangen in het
bijzondcr nauw mct clkaar samcn. Hicrdoor ontstaat het risico dat zodra een persoon met
verward gedrag beoordeeld is, de persoon niet vervoerd kan worden naar een passende
opvang en hierdoor op straat terecht kan komen.

2.2 De structurele borging van het Herstelhotel is nog niet gegarandeerd,

De structurele borging van het Herstelhotel blijft een belangrijk aandachtspunt. De
toegekende subsidic crcöcrt in 2018 ruimtc voor overbrugging, maar is niet voldoende
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voor een structurele borging. De huisvesting van het Herstelhotel is hierbij ook een
belangrijk aandachtspunt.

Het Herstelhotel is een initiatief van Vincent van Gogh en het Herstelhotel, naar aanleiding
van de sluiting van de klinische capaciteit in Weert. Op basis van het beschrijven van
kritieke prestatie-indicatoren (KPI's) voor het Herstelhotel, alsook het bepalen van de
benodigde omvang in het kader van een sluitende aanpak voor mensen met verward
gedrag, wordt er door de projectgroep van het Herstelhotel toegewerkt naar een
structurele borging met betrekking tot verantwoordelijkheid en financiering.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De structurele bekostiging van bovengenoemde ontwikkelingen is een belangrijk
vraagstuk. Op dit moment is daarvan nog geen betrouwbare schatting te geven. Daarbij
dient vermeld te worden dat de gemeente niet voor alle ontwikkelingen financieel
verantwoordelijk is.

Vóór 1 oktober worden concrete voorstellen ter besluitvorming voorgelegd, waarbij ook de
financiële gevolgen inzichtelijk worden gemaakt.

Uitvoering/evaluatie

De uitvoering en evaluatie van bovengenoemde ontwikkelingen worden in de volgende
overleggen gewaarborgd :

- Provincialestuurgroep
- Ambtelijk afstemmingsoverleg verdiepingsregio Limburg
- Regionale werkgroep Aanpak Personen met Verward Gedrag Midden-Limburg

Comm unicatie/ participatie

De raad wordt via de TILS lijst geinformeerd over bovengenoemde ontwikkelingen

Daarnaast zendt de voorzitter van het Schakelteam per gemeente een brief aan de raad.
Deze brief richt zich op het dossier personen met verward gedrag en dient als input voor
de coalitieakkoorden.

Overleg gevoerd met

Intern

Dennis Laponder, vervangend beleidscoördinator OCSW
Saskia Doek, regionaal beleidsadviseur Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Patricia Vos, beleidsadviseur Financiën

Extern

Regionale werkgroep Aanpak Personen met Verward Gedrag Midden-Limburg

Bijlagen:

Brief 'Project personen met verward gedrag, toewerken naar een sluitende aanpak
op 1 oktober 2078'
Brief 'Samenvatting Project personen met verward gedrag, toewerken naar een
sluitende aanpak op 1 oktober 2078'
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