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Onderwerp Samenvatting brief Project personen met verward gedrag, toewerken naar een sluitende aanpak op 1-10-2018

Geacht college,

Voor u ligt de samenvatting van bijgevoegde brief. Hierin informeer ik u over de stand van zaken

met betrekking tot een provinciale ketenaanpak voor personen met verward gedrag.

Acties rondom het dossier personen met verward gedrag vinden landelijk, provinciaal, regionaal en

lokaal plaats. Landelijk wordt de voortgang gemonitord. Op regionaal niveau werken gemeenten

samen om efficiënt op onderdelen de aanpak vorm te geven. Een expliciet voorbeeld hiervan is de

actualiteit rondom de toegekende subsidieaanvraag voor passend vervoer. Zowel Zuid- als Noord-

en Midden-Limburg starten begin april 2018 met een pilot van een jaar. De regio's, net als de

gemeenten, zoeken waar mogelijk naar bestaande structuren om zo de aanpak voor personen met

verward gedrag te integreren.

Op diverse onderdelen zoals time-out voorzieningen en (niet acute) meldpunten is nog geen

passend aanbod en daarvoor zullen gemeenten, zorgverzekeraars en ketenpartners samen moeten

bezien wat er nodig is. Voornamelijk de structurele bekostiging van dergelijke onderdelen is een

belangrijk vraagstuk. Landelijk kijkt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met de

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars en andere stakeholders al naar enkele

onderdelen en de financiering daarvan. Op provinciaal niveau is een afspraak met de belangrijkste

zorgverzekeraars aanstaande.
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In de bijgaande brief leest u meer over de organisatie en de bekostiging. Een aantal regio's heeft al

afspraken gemaakt rondom financiële borging. Voor zover dat nog niet gebeurd is, wil ik u vragen

om er bij de voorbereiding op de begroting 2019 alvast rekening mee te houden dat er vanaf dat

jaar hoogstwaarschijnlijk structurele middelen nodig zijn. Op dit moment is daarvan nog geen

betrouwbare schatting te geven. Wij zullen de komende maanden hierover meer duidelijkheid

krijgen en u daarover dan uiteraard informeren. Naast deze brief, zal door de voorzitter van het

landelijk schakelteam (de heer Hoes) een document ter onderbouwing van de coalitiebesprekingen

na de gemeenteraadsverkiezingen per gemeente worden toegezonden, Dit stuk richt zich op het

dossier personen met verward gedrag.

Namens de stuurgroep personen met verward gedrag verdiepingsregio Limburg,

Hans Gilissen,

Burgemeester van Venray

Portefeu i I lehouder personen met verward ged rag verd iepi ngsreg io Li m bu rg
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Dirk Jimmink

Onderwerp Project personen met verward gedrag, toewerken naar een sluitende aanpak op 1 oktober 2018

Geacht college,

Middels deze brief informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot de sluitende

ketenaanpak voor personen, die (even) uit balans zijn ofwel verward gedrag vertonen. In het

bijzonder zou ik uw aandacht willen vragen voor de specifieke opdracht voor de 33 gemeenten van

Limburg. Op voorhand wil ik benadrukken dat er een brede definiëring van het begrip verwardheid

gehanteerd wordt. Het gaat dan om mensen, die grip op hun leven (dreigen te) verliezen,

waardoor het risico aanwezig is dat zij een gevaar vormen voor zichzelf en/of anderen. Dit kan

eenmalig of chronisch zijn. Het gaat om mensen met vaak verschillende aandoeningen of

beperkingen, denk aan psychosociale en psychiatrische problematiek, dementie of een

verstandelijke beperking. Dit veelal in combinatie met verschillende levensproblemen, zoals

bijvoorbeeld verslavingsproblematiek of schu lden.

Landelijk Schakelteam

In september 2015 is het Landelijk Aanjaagteam Verwarde Personen geïnstalleerd, dat een jaar

later, in september 2016, het eindrapport'Doorpakken'heeft opgeleverd, waarin de inmiddels

bekend veronderstelde negen bouwstenen zijn beschreven. Het Aanjaagteam is vervolgens

opgevolgd door het Schakelteam, dat onder leiding staat van de heer Hoes. Dit Schakelteam

heeft in oktober 2OL7 een tussenrapportage uitgebracht, welke aangeeft waar Nederland staat als

het gaat om de realisatie van een sluitende ketenaanpak voor personen met verward gedrag.

Bijlage bij de tussenrapportage is een monitor, die kennis over goed lopende initiatieven weergeeft

alsook knelpunten inzichtelijk maakt. Ondanks de constatering dat er in de afgelopen jaren veel

werk is verzet, spreekt het Schakelteam wel zijn bezorgdheid uit over de voortgang.

Het Schakelteam roept dan ook op tot actie, tot behoud van urgentie en tot een blijvend

commitment van alle betrokkenen.
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De tussenrapportage inclusief monitor kunt u raadplegen via de website van de VNGr

r https://vng. nl/files/vnglpublicaties/2017 /20t71005-pmvg-tussenra pportage-v1.6-lp. pdf

In opdracht van de VNG gaat de informatieverrijking ook dit jaar verder op landelijk niveau. Zo

houdt het RIVM zich in 2018 bezig rnet een pilot in een drietal regio's om te komen tot een

kwantitatieve monitor over de aard en omvang van de doelgroep personen met verward gedrag.

Gebleken is dat kwantitatieve cijfers onvoldoende te genereren zijn en daarbij zijn deze veelal

vervuild. Dit onderstreept het belang van goede monitoring en registratie.

Bureau Significant neemt een aantal kwalitatieve aspecten voor haar rekening. Zo wordt de stand

van het land herhaald en is per gemeente onlangs gevraagd naar vorderingen op het dossier. De

resultaten van dit onderzoek worden april dit jaar opgeleverd.

Verdiepingsregio Limburg

Breed sfrafegis ch ove r I eg

In januari 2016 is een provinciaal strategisch bestuurlijk overleg gestart. Als portefeuillehouder van

het dossier personen met verward gedrag zit ik dit overleg voor. Wethouder Van Zutphen van de

gemeente Heerlen neemt namens de collega portefeuillehouders WMO/sociaal domein van de

Limburgse gemeenten deel aan dit overleg. Feit is dat in de loop van de tijd steeds meer

ketenpartners betrokken zijn bij de aanpak in Limburg, hetgeen we uiteraard van harte toejuichen.

Een en ander heeft er echter ook in geresulteerd dat het aantal deelnemers aan het provinciaal

overleg zodanig groot is geworden dat het overleg verworden is tot een platform om informatie uit

te wisselen en ervaringen te delen. Dit maakt sturing op onderdelen onmogelijk.

Stuurgroep

Vanuit mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid voor dit dossier heb ik hierop het initiatief genomen

om een stuurgroepte-formeren voor-de-verdiepingsregio timburg; waarin collega-burgremeesiers

mevrouw De Boer (Roerdalen) en de heer Som (Kerkrade) alsook de wethouders de heer Van

Zutphen (Heerlen), de heer Geraats (Nederweert) en mevrouw Op de Laak (Horst aan de Maas)

participeren. De stuurgroep is voor de eerste maal op 15 januari 2018 b¡j elkaar gekomen. Ik zie

het als uitdaging voor deze stuurgroep om de Limburgse gemeenten en ketenpartners te

stimuleren en - voorzover nodig - te activeren om tijdig, te weten op l oktober 2018, een

sluitende ketenaanpak voor personen met verward gedrag gerealiseerd te hebben.

Projectleider voor verdiepingsregio Limburg

Sinds l januari 2018 wordt de functie van projectleider voor de verdiepingsregio Limburg ingevuld

door de heer Dirk limmink. 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.

In het vervolg van deze brief neem ik u mee in een aantal ontwikkelingen op inhoud.
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Ontwikkelingen op de schaal van provincie Limburg

Een aantal ontwikkelingen krijgt vorm op provinciaal niveau. Overwegingen hiervoor zijn veelal de

schaalgrootte van het thema of de dekking van het werkgebied van de betrokken stakeholders.

De bouwstenen Passend vervoer, melding en triage kennen voor een deel of totaal de schaal van

provincie. Op provinciaal niveau wordt verder continu gezocht naar de samenhang tussen de

regio's en wordt gebruik gemaakt van elkaars bevindingen (good practices) op de diverse

onderdelen.

Ontwikkelingen op de schaal van Noord-Limburg

Samen met Midden-Limburg is een gezamenlijke werkgroep rondom passend vervoer ingesteld. In

dit gezelschap van gemeenten en ketenpartners wordt de opzet en inrichting bepaald. Nadat op 2

maart na een intensief voorbereidingsproces duidelijk is geworden dat subsidie toegekend is, kan

de pilot voor de duur van een jaar starten per begin april. Een van de ketenpartners in Noord-

Limburg geeft momenteel in samenspraak met gemeenten invulling aan de bouwsteen'crisiskaart'.

Consulenten zullen worden opgeleid om samen met personen met verward gedrag een soort

'gebruiksaanwijzing'te creëren zodat omstanders adequaat kunnen reageren en passend kunnen

toe leiden.

Verder kijkt men in de regio naar wat gezamenlijk georganiseerd kan worden, maar vooral ook wat

lokaal ingericht is of moet worden. Belang wordt gehecht aan bestaande voorzieningen en

processen welke toegepast kunnen worden in dit dossier en waar nodig vindt nieuwe ontwikkeling

plaats. Op dit moment ziet Noord-Limburg op regionale schaal bijvoorbeeld behoefte aan de

inrichting van een meldpunt'niet acute melding' en zogenaamde time-outvoorzieningen voor

personen die tijdelijk, al dan niet na een beoordeling, zo prikkelarm mogelijk voldoende kunnen

herstellen om van daar uit de draad weer op te kunnen pakken. Deze zogenaamde'witte vlekken'

worden opgenomen in het plan van aanpak'personen met verward gedrag'en worden medio 2018

samen met ketenpartners besproken om zo tot een gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering te

kunnen komen.

Ontwikkelingen op de schaal van Midden-Limburg

Zoals genoemd bij de ontwikkelingen in Noord-Limburg vindt in gezamenlijkheid de uitvoering

rondom passend vervoer plaats. Verder is het plan van aanpak in wording, inclusief 'witte vlekken',

Er wordt gekeken naar bestaande passende structuren en voorzieningen om het vraagstuk rondom

personen met verward gedrag te kunnen integreren. In regio west (Weert e.o.) is een

beoordelingslocatie tot stand gekomen en men is vergevorderd in de totstandkoming van een

beoordelingsvoorziening voor regio oost (Roermond e.o.). Ook wordt momenteel onderzocht of er

behoefte is aan een time-out voorziening en zo ja, dan wordt de gewenste omvang en vorm

bekeken.
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Ontwikkelingen op de schaal van Zuid-Limburg

Zuid-Limburg heeft een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld, en de taken verdeeld in de drie

subrcgio'r. Zo neemt Parkstad Limburg het passend vervoer en time-out voorziening voor haar

rekening, houdt Maastricht Heuvelland zich bezig met de Crisiskaart en trekt de Westelijke

mijnrtrcck acn werkgroep rondom Straf en zorg. Deze drie regio's kennen eenzelfde verdeling als

dc Wmo rcgio'1.

Het passend vervoer wordt net als Noord- en Midden-Limburg in beginsel voor de duur van een

jaar via ZonMw als pilot vormgegeven met de subsidietoekenning (eveneens op 2 maart).

De ontwikkeling van een time-out voorziening is in gevorderd stadium en vindt plaats in

gezamenlijkheid met ketenpartners. Rondom straf en zorg weten partners elkaar te vinden maar is

nog veel werk te verzetten als het bijvoorbeeld gaat over terugkeer in de maatschappij na een

tijdelijk gesloten setting. Voor de crisiskaart is door partners een subsidie aangevraagd welke 2

maart is toegekend door ZonMw zodat dit project ook in Zuid-Limburg kan starten.

Per gemeente

Elke gemeente zal een aantal zaken moeten verbeteren of aanpassen om tot de sluitende aanpak

te komen. Zo is er winst te behalen op het gebied van preventie en vroeg signalering. Inrichting op

wijkniveau en het voldoende uitrusten van expertise in de wijk en op lokaal niveau is van belang

om in een vroegtijdig stadium te kunnen anticiperen op ontstane problemen in de levensstructuur

van de burger. Er worden trainingen gehouden zoals Mental health first aid (MHFA) om herkenning

van verward gedrag te bevorderen en om technieken aan te reiken zodat men om kan gaan met

personen die verwarde gedragingen vertonen.

In sommige gemeenten wordt gewerkt met een wijk-GGD 'er of GGZ medewerker. En in veel

gemeenten is op wijk- en buurtniveau extra aandacht voor de begrip en hanteerbaarheid van

verwarclgec-rag. Vooinámelìjk wãtDeAeft de ìnriclrtìñg-ãñìè voorkant Staafde Tokãie $emeêntê
per definitie dus centraal.

Financiering

Ik wil benadrukken dat een deel van de genoemde, en andere voorzieningen, worden gefinancierd

vanuit de bestaande middelen. DeZorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning en

andere gerelateerde wetten voorzien al deels in dekking op onderdelen. Voor sommige

ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld'passend vervoer'wordt (met succes) een beroep gedaan op

(tijdelijke) subsidiegelden vanuit ZonMw.

Op landelijk niveau wordt bezien op welke wijze structurele financiering gefaciliteerd kan en gaat

worden. Gesprekken hierover vinden plaats tussen diverse ministeries, de VNG, het schakelteam,

de Nederlandse Zorgautoriteit en andere brancheverenigingen. Provincie Limburg wordt ook om

een bijdrage gevraagd, voornamelijk voor de nieuwe projecten. Hierover vindt afstemming plaats
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tussen de diverse regio's. Getracht wordt om te komen tot een integrale aanvraag bij de provincie

In de verschillende regio's wordt onderzocht op welke onderdelen subsidie vanuit ZonMw kan

worden aangevraagd. Er zal echter op onderdelen een investering in capaciteit en middelen nodig

zijn zonder dat vooraf geheel duidelijk is of de inzet in verhouding staat met de benodigde

capaciteit. Cruciaal hierin is dat naast de gemeenten, ook de zorgverzekeraars betrokken worden.

Verzoek aan u

Ondanks de diverse initiatieven, zoals hiervoor genoemd, zijn wij er daarmee niet. Het is

noodzakelijk dat verantwoordelijken rond dit brede dossier, zoals de zorgverzekeraars en wij als

gemeenten, de kaders scheppen om tot een sluitende aanpak te komen rondom personen met

verward gedrag. Binnenkort spreek ik hierover met de zorgverzekeraars.

De mogelijkheid bestaat dat in de regionale plannen van aanpak ontwikkelingen noodzakelijk

worden geacht welke financiële consequenties hebben. Hiermee dienen wij als gemeenten rekening

te houden en ik wil u, als college, dan ook oproepen dit te doen. Elke regio geeft op eigen wijze

vorm aan het plan van aanpak. Een aantal regio's heeft al afspraken gemaakt rondom financiële

borging. Voor zover dat nog niet gebeurd is, wil ik u vragen om bij de voorbereiding op de

begroting 2019 rekening te houden met structurele lasten. Over de omvang daarvan kan ik op dit

moment geen uitspraken doen. Het hangt af van de ervaringen die we de komende tijd gaan

opdoen, van de externe financieringsbronnen die we kunnen aanboren en van de bereidheid van de

zorgverzekeraars om bij te dragen. Ik verwacht u over enkele maanden hierover concretere

informatie te kunnen aanreiken. Via de gebruikelijke kanalen kunt u een verdieping van uw

gemeente ontvangen over de stand van zaken. Deze brief zal daarom ook worden verzonden aan

uw ambtenaren veiligheid en sociaal domein.

Ten slotte wil ik u op de hoogte brengen van de komende actie vanuit het schakelteam personen

met verward gedrag. Door de voorzitter, de heer Hoes, is namelijk medegedeeld dat een stuk ter
onderbouwing van de coalitiebesprekingen na de gemeenteraadsverkiezingen per gemeente zal

worden toegezonden. Dit stuk richt zich op het dossier personen met verward gedrag.

Namens de stuurgroep personen met verward gedrag verdiepingsregio Limburg,

Hans Gilissen,

Burgemeester van Venray

Portefeuillehouder personen met verward gedrag verdiepíngsregio Limburg


