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Kenmerk

Voortgang uitvoering Plan van Aanpak Personen met Verward Gedrag en invoering
Wet verplichte ggz.

80923t/809234

Geachte raadsleden,

Op 14 november 2018 is het Plan van Aanpak Personen met Verward Gedrag door u vastgesteld.
Toegezegd is dat u jaarlijks geinformeerd wordt over de voortgang van de verschillende projecten.
Zoals destijds al aangegeven, is het plan van aanpak een dynamisch document dat onder invloed van
maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe wetgeving, nieuwe betaaltitels en ervaringen in de reeds
opgestarte pilots bijgesteld kan worden.
ln de bijlage bij deze brief treft u per onderwerp een actuele stand van zaken aan.

Er zijn daarnaast ontwikkelingen die veel raakvlakken hebben met het Plan van Aanpak Personen met
Verward Gedrag. Op 1 januari 2O2O treedt namelijk de Wet verplichte ggz in werking.
Wij zijn gestart met de voorbereidingen en ook hierover willen wij u via deze brief informeren.

Wet verplichte ggz: waar gaat dat over?
De Wet verplichte ggz (Wvggz) vervangt per 1 januari 2020 de Wet Bopz (Bijzondere opneming in
psychiatrische Ziekenhuizen) en regelt de verplichtezotg voor mensen met psychische problematiek
Met de invoering van de Wvggz verandert er veel voor het verlenen van verplichte zorg en de
verantwoordelijkheid die ggz-instellingen, het Openbaar Ministerie en gemeenten daarin hebben. De
Wvggz stelt gemeenten voor nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij het verlenen van (toegang
tot) verplichte zorg. Ook bestaande verantwoordelijkheden worden gewijzigd en uitgebreid.

Bela ngrij kste veranderinoen
. Verplichte zorg kan straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd worden (ambulant);
. iedereen kan melding doen bij een gemeente als zij verplichte zorg noodzakelijk achten;
. het wordt mogelijk om op grond van signalen van familie en naasten verplichte zorg aan te vragen;
. er komt meer nadruk op vrijwillige alternatieven voor verplichte zorg;
. er komt meer nadruk op randvoorwaarden voor maatschappelijke deelname van de betrokkene;
. er komt meer nadruk op positie en betrokkenheid patiënt, de positie van de
patiëntvertrouwenspersoon wordt verbeterd ;
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. er komt meer nadruk op de positie en betrokkenheid van naasten, door introductie van

fa m i I ievertro u w ens persoo n ;
. de Wvggz maakt gedwongen zorg niet gemakkelijker, wel gevarieerder.

Gevolgen voor de Gemeente
. Inrichten hoorplicht burgemeester als onderdeel van de crisismaatregel;
. inrichten van een meldingsfunctie voor inwoners;
. inrichten van een onderzoeksfunctie (verkennend onderzoek).

Wanneer inwoners in acutc psychische nood verkeren worden zij beoordeeld door de GGZ-crisisdienst.

De psychiater adviseert de burgemeester over het opleggen van een crisismaatregel. In de nieuwe wet
staat geregeld dat de betrokkene zo mogelijk gehoord moet worden. Dit hoeft niet door de

burgemeester zelf te gcbcurcn maar mag gemandâteerd worden aan een andere partij. De

burgemeester maakt op basis van de verklaring van de psychiater en het hoorverslag een afweging of
er een crisismaatregel wordt opgelegd en welke vorm van (ambulante) verplichte zorg nodig is.

Iedereen kan straks bij de gemeente een melding doen over een persoon uit de gemeente voor wie het
noodzakelijk is te onderzoeken of hij/zij verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig heeft. De

gemeente moet de melding in ontvangst nemen en behandelen, onderzoek doen en als daar aanleiding
toe is een aanvraag indienen bij het Openbaar Ministerie voor het voorbereiden van een verzoekschrift
tot zorgmachtiging. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte geestelijke gezondheidszorg inderdaad
nodig is. Dit wordt beoordeeld aan de hand van drie criteria:

- Is er sprake van crnstig nadeel voor betrokkene of een ander?
- Is er sprake van een psychische stoornis?
- Is verplichte zorg noodzakelijk?

Implementatie van de nieuwe Wet verplichte GGZ

De implementatie van de nieuwe wet wordt ambtelijk op Midden-Limburgse schaal voorbereid. In
september/oktober 2OL9 zal bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden over de inrichting van de

verschillende onderdelen, zoals hierboven beschreven. Ervindt nauw overleg plaats met de betrokken
paftners zoals de GGZ-instellingen en het OM over de inrichting van deze onderdelen in de praktijk.
Ook is er aandacht voor dc bcnodigdc aanpassingen aan de systemen die gemeenten in deze nieuwe
processen zullen gaan faciliteren.

Wij zullen u opnieuw informeren zodra er meer duidelijkheid is over de inrichting op regionale schaal
van de verschillende onderdelen van de Wvggz.
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BI]LAGE

Stand van zaken Plan van Aanpak Personen met Verward Gedrag

1. Project crisískaart
Er heeft tweemaal een gesprek plaatsgevonden tussen een vertegenwoordiger van de
Midden-Limburgse gemeenten en een vertegenwoordiger van het Zelfregiecentrum (ZRC)
over het traject'crisiskaart'zoals dat door het ZRC voor de regio Noord- en Midden-
Limburg was ingericht. Conclusie is dat het afzonderlijk aanbieden van een crisiskaart een
duurtraject is. Met subsidie kan een kaart nog wel kostendekkend worden aangeboden,
maar het doel was om te kijken of het mogelijk is om de kosten van een crisiskaart ook
structureel en aantrekkelijk te kunnen maken.
Daarnaast is een aantal crisiskaartconsulenten opgeleid, maar er wordt nog maar door
weinig burgers gebruik gemaakt van een crisiskaart. Het aanbieden van de crisiskaaft
dient te geschieden door de zorgprofessional, maar dat gebeurt te weinig. Naast de
crisiskaaft is er landelijk nu ook de Hulpkaart ontwikkeld, hetgeen de duidelijkheid naar
cliënten toe ook niet ten goede komt.
Dit alles heeft de Midden-Limburgse gemeenten doen besluiten om hettraject met het
ZRC niet voort te zetten. Er wordt nu contact opgenomen met de landelijke Stichting
Crisiskaart om te bekijken hoe we hier als regio Midden-Limburg toch een volgende stap in
kunnen zetten.

2. Project inclusieve samenlev¡ng
In het kader van het'Implementatieplan Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Midden-Limburg 2O2O' wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een handreiking
lokale infrastructuur MO/BW. Deze handreiking bevat een overzicht van zaken die de
individuele gemeenten op orde moeten hebben om:
--) te voorkomen dat hun burgers dakloos worden;
-+ burgers die gebruik moeten maken van maatschappelijke opvang of beschermd wonen

in een bepaalde gemeente, zo goed mogelijk te laten wonen tussen en met andere
burgers in de samenleving;

-> burgers die uitstromen vanuit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen weer
zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving.

Het gaat hierbij om zaken als het leren kennen van de doelgroep, het makkelijk kunnen
op- en afschalen van ondersteuning, voldoende passende huisvesting, het voorkomen van
huisuitzettingen, samenwerking tussen uitvoeringsteams van de Wmo en de
Participatiewet en werk en dagbesteding.
Deze maatregelen zijn ook relevant voor de personen met verward gedrag en worden dus
ook op deze doelgroep toegepast.

3. Project cursus Mental Health First Aid (MHFA)
De gemeente Weert heeft subsidie gekregen van het rijk voor de training van de
gemeentelijke teams op het gebied van personen met verward gedrag. Het team
Stadstoezicht gaat in het najaar van 2019 de cursus volgen. Een gedeelte van de
medewerkers van de afdeling Werk, Inkomen enZorg heeft de cursus in het voorjaar
gevolgd. De reacties waren wisselend. Voor medewerkers die al de nodige kennis en
ervaring hadden in het voeren van gesprekken met mensen met psychische problemen
bracht het weinig nieuws. Voor medewerkers die deze kennis en vaardigheden nog niet
hadden, was het een waardevolle cursus. De cursus heeft hen bruikbare handvatten
geboden. In Weert hebben ook vrijwilligers van de Open Inloop (voorheen Inloop GGZ) en
vrijwilligers van Buurtbemiddeling meegedaan. Voor hen was de cursus heel waardevol.
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4. Project meldingen

4.1 Deelproject acute meldingen
Om een nog betere beoordeling van meldingen bij de meldkamer te laten plaatsvinden,
zou het toevoegen van ggz-expertise in de meldkamer wenselijk zijn. Er is echter
gebleken dat het niet rendabel is om ggz-specialisten permanent(24/7) aanwezig te laten
zijrr irr de meldkamer in Maastricht of hen anderszins te koppelen aan de meldkamer. Dc

oplossing wordt nu gezocht in het aanscherpen van de gebruikte protocollen, een taak van
de ambulancezorg en de politie die de regio overstijgt.
Daarnaast wordt de meldkamer waarschijnlijk gekoppeld aan een nog op te richten

regionaal meldpunt voor niet- acute meldingen waardoor niet-acute meldingen tijdens
kantoortijden kunnen worden doorgezet en er meer ruimte overblijft voor het acleqttaat
afhandelen van acute meldingen.

4.2 Deelprojectniet-acutemeldingen
De zeven Midden-Limburgse gemeenten hebben bij het rijk subsidíe aangevraagd voor een

projectleider die zich bezig houdt met de oprichting van een regionaal meldpunt voor niet-
acute meldingen voor personen met verward gedrag. Deze subsidie is toegekend en de
projectleider is per 1 april 2019 gestart. Een werkgroep, bestaande uit een afvaardiging
van gemeenten en samenwerkingspartners, bereidt de inrichting van dít meldpunt voor.
Zo is onder¿ocht of het mogelijk is om het meldpunt onder te brengen bij de crisisdienst
van het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW ML). Het is inmiddels
duidelijk dat hier voldoende draagvlak voor is. Momenteel ligt de focus in de verdere
uitwerking, met name op de wijze van doorgeleiden van niet-acute meldingen naar de

reguliere structuren.

5. Project beoordelingslocatie

5,1 Deelproject beoordelingslocat¡e Weert/Nederweert binnen kantoortijden
Inwoners uit Weert en Nederweert die beoordeeld moeten worden door de GGZ

crisisdienst kunnen binnen kantoortijden terecht in een beoordelingsruimte in het St. Jans

Gasthuis in Weert. De betrokken paftners zijn tevreden over het gebruik van deze locatie.

Uit de evaluaties blijkt dat er maar incidenteel gebruik hoeft te worden gemaakt van deze

locatie.

5.2 Deelproject beoordelingslocatie Midden-Limburg buiten kantoortiiden
Uit de meest recente evaluatie van deze beoordelingslocatie (9 mei jl.) is gebleken dat de

beoordelingslocatie maar zeer minimaal gebruikt wordt ( 10 keer in 5 maanden). Bij
medewerkers van de crisisdienst van MET ggz zijn twijfels over de functionaliteit en

veiligheid van de beoordelingslocatie in het Laurentius Ziekenhuis, waardoor zij
teruqhoudend zijn in het gebruik hiervan.

Inmiddels heeft er op 3 juli een eerste bestuurlijk overleg plaatsgevonden waar door de

betrokken partijen (METggz, RAV, politie, gemeenten, Laurentius Ziekenhuis, Meditta)
over de ontstane situatie gesproken is. Er zijn nog geen beslissingen genomen/ dit gesprek

wordt vervolgd.
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6. Project passende opvolging na beoordeling
Het project passende opvolging na beoordeling zal meegenomen worden ín het project
niet-acute meldingen omdat dit in samenhang met elkaar bekeken moet worden.

7. Project Herstelhotel
Het Herstelhotel heeft haar naam veranderd in Herstelhuis. Dit is een voorziening waar
inwoners terecht kunnen voor persoonlijk herstel, rust en stabiliteit. Het Herstelhuis wordt
uitgevoerd door het Zelfregiecentrum en gerund door ervaringsdeskundigen. In 2019 heeft
het Herstelhuis besloten dat inwoners uit de hele regio Midden-Limburg in het Herstelhuis
kunnen verblijven (dit was voorheen alleen de regio Midden-Limburg West). Uit cijfers
blijkt dat de bezetting de laatste maanden steeds verder is toegenomen.

In 2019 gaat het Zelfregiecentrum, samen met netwerkpartners, onderzoeken hoe de
bestaande bedden geschikt gemaakt kunnen worden voor een zogenoemde time-out
voorziening. Dit is een voorziening waar inwoners terecht kunnen die reeds in een
psychische crisis zitten maar die niet gedwongen opgenomen worden en ook niet naar huis
kunnen. Het betreft een tijdelijke opvang voor de eerste 24 tot 72 uur zodat passende
hulpverlening opgestart kan worden. Het Zelfregiecentrum heeft hier een subsidie voor
gekregen van de gemeente Weert. De gemeente Weert heeft hiervoor middelen van het
rijk ontvangen. Met deze subsidie kan het Herstelhuis tot en met 31 december 2019
bekostigd worden. De komende periode zullen er gesprekken gevoerd worden met
gemeenten en zorgverzekeraars over een structurele financiering van het Herstelhuis.

B. Project ondersteuning voor onverzekerden
Nagenoeg alle gemeenten in Midden-Limburg hebben inmiddels het proces rondom de
ondersteuning voor onverzekerden lokaal ingericht (inclusief het organiseren van een
briefadres). In Weert zijn hierover afspraken gemaakt met het Zelfregiecentrum.

9. Project pilot passend vervoer
Het vervoer van personen met verward gedrag die geen strafbaar feit hebben gepleegd
en/of niet agressief zijn wordt in Noord- en Midden-Limburg uitgevoerd door de GGZ
Vervoersdienst, een private aanbieder die zich specialiseert in humaan en de-escalerend
vervoer. Het vervoer door de GGZ Vervoersdienst is onderdeel van een pilot die volledig
gesubsidieerd wordt met rijksmiddelen. Het experiment is onlangs verlengd tot het einde
van het jaar, en wordt verder verlengd totdat de rijksoverheid betaaltitels heeft ontwikkeld
die een permanente bekostiging door gemeenten en verzekeraars mogelijk maakt. De
ontwikkeling van deze betaaltitels is gebaseerd op de gegevens en ervaringen uit de
verschillende pilots in het land. Het blijkt vooralsnog echter moeilijk om tot degelijke
betaaltitels te komen, waardoor de toekomst van de verschillende experimentele
vervoersvormen, ook die in onze regio, ongewis is.

10. Project passende ondersteuning, zorg en straf
Ten behoeve van dit project zijn gesprekken gevoerd met het Veiligheidshuis Midden-
Limburg en beleidsmedewerkers van het Openbaar Ministerie. Onderzocht wordt in
hoeverre het Veiligheidshuis een coördinerende rol richting gemeenten kan vervullen bij
het huisvesten en ondersteunen van personen die vanuit een strafsituatie terugkeren in de
maatschappij.
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Daarnaast loopt de pilot rondom de ketenveldnorm. De ketenveldnorm beoogt een

verbetering te realiseren in de zorg voor cliënten die (potentieel) gevaarlijk gedrag

vertonen als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking. Het

zijn over het algemeen mensen die (in een bepaalde fase van hun leven) kofter of langer
durend overlast veroorzaken. De ketenveldnorm geeft een beSChriJving van de

levensloopfunctie en geeft weer hoe de betrokken part¡jen beveiligde intensieve zorg

kunnen organiseren.

Tenslotte gaan de politie en de Lirrrburgse genreert[ert een verdiepend ondezoek
verrichten naar de aard en achtergrond van de E33-meldingen in de provincie Limburg
omdat is gebleken dat deze sterk uit elkaar lopen. E33 is de meldcode die de politie

hanteert voor personen met verward gedrag en waarop veel initiatieven rondom personen

met verward gedrag in de afgelopen jaren zijn gebaseerd. Op basis van het onderzoek kan

het beleid, waar nodig, verder worden aangescherpt en kan beter worden bepaald welke

maatregelen noodzakelijk zijn.
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