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Onderwerp
Plan van Aanpak Personen met Verward Gedrag.
Voorstel
Het Plan van Aanpak Personen met Verward Gedrag Midden-Limburg vast te stellen
conform bijgevoegd plan van aanpak.
Inleiding
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Veiligheid
en Justitie (VenJ) 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, samen met lokaal samenwerkende partners, te komen tot
een goed werkende aanpak voor ondersteuning van personen met verward gedrag. Het
Aanjaagteam is aangesteld door het Ministerie van VWS, het Ministerie van VenJ en de
VNG en had als opdracht om te bevorderen dat alle gemeenten over een sluitende aanpak
beschikken. Hiervoor hebben zij een negental samenhangende bouwstenen onderscheiden
die aangeven wat minimaal nodig is voor een sluitende aanpak. Het Aanjaagteam is
opgevolgd door het Schakelteam met de opdracht om actiegericht de implementatie van
een sluitende aanpak in alle regio’s te faciliteren. De gemeente Weert heeft samen met de
zes andere Midden-Limburgse gemeenten een plan van aanpak opgesteld waarin de negen
bouwstenen uitgewerkt zijn.
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Beoogd effect/doel
Het Plan van Aanpak Personen met Verward Gedrag vast te stellen, zodat er lokaal en
regionaal uitvoering gegeven kan worden aan de beschreven projecten, met het doel te
komen tot een sluitende aanpak rondom personen met verward gedrag.
Argumenten
Het Plan van Aanpak Personen met Verward Gedrag moet worden vastgesteld zodat er
heldere kaders zijn waarbinnen de ondersteuning van personen met verward gedrag vorm
gegeven kan worden.
Het plan van aanpak beschrijft de visie van de Midden-Limburgse gemeenten op de
problematiek van verwarde personen en geeft voor de verschillende bouwstenen een
oplossingsrichting aan. De bouwstenen worden vertaald in concrete projecten die
afhankelijk van de schaalgrootte op lokale, (sub-) regionale of provinciale schaal
uitgevoerd worden.

Kanttekeningen en risico’s
Het plan van aanpak is een dynamisch document dat afhankelijk van (maatschappelijke)
ontwikkelingen bijgesteld dient te worden.
In het plan van aanpak zijn projecten beschreven die uitvoering geven aan de bouwstenen
die door het Aanjaagteam zijn vastgesteld. Onder invloed van maatschappelijke
ontwikkelingen en nieuwe wetgeving kan het noodzakelijk zijn om de uitvoering van het
plan van aanpak bij te stellen. Het plan van aanpak zal periodiek herzien moeten worden
om de aansluiting met ontwikkelingen te behouden. Het is een groeidocument.

Financiële gevolgen
Voor de uitvoering van het plan van aanpak is een bedrag van € 30.000,- opgenomen in
de exploitatieopzet 2019 nieuwe taken Wmo, die onderdeel is van de conceptbegroting
2019. Het gereserveerde bedrag is in ieder geval nodig voor de uitrol van de cursus
Mental Health First Aid en de implementatie van de crisiskaart in onze regio. Er valt nu
nog niet te zeggen hoeveel financiële middelen er in de toekomst nodig zijn voor een
sluitende aanpak. Op dit moment lopen er landelijk een aantal pilots waarmee
beleidsinformatie en cijfers verzameld worden. Deze informatie is nodig om meer zicht te
krijgen op de problematiek en de financiële gevolgen van de aanpak. Na evaluatie van
deze pilots zal er meer duidelijkheid komen over de bijdrage van het Rijk (op onderdelen)
van de aanpak verwarde personen en de bijdrage van de zorgverzekeraars. Met name op
de dossiers vervoer, beoordelingslocatie, time-outvoorziening en het meldpunt voor acute
en niet-acute meldingen speelt dit een grote rol. Het Rijk heeft toegezegd de subsidie voor
de pilot vervoer te verlengen totdat er door de NZa een betaaltitel ontwikkeld is en er
structurele financiële afspraken gemaakt zijn over de bekostiging van het passend
vervoer.
Uitvoering/evaluatie
De aanpak rondom personen met verward gedrag en de afzonderlijke projecten wordt
periodiek geëvalueerd en bijgesteld. Deze evaluaties worden door de ambtelijke
werkgroep samen met de betrokken ketenpartners en ervaringsdeskundigen uitgevoerd.
Om meer zicht te krijgen op het aantal personen met verward gedrag en de aard van hun
problematiek wordt er vanuit verschillende projecten beleidsinformatie en cijfers
opgehaald. Deze informatie wordt geanalyseerd door de ambtelijke werkgroep. Het college
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en de raad worden jaarlijks geïnformeerd over de voortgang en de monitoring en evaluatie
van de projecten.
Communicatie/participatie
Het Wmo-platform is op 17 september 2018 op hoofdlijnen geïnformeerd over het
voorgestelde plan van aanpak. Op 24 september 2018 zijn de samenwerkingspartners en
ervaringsdeskundigen geïnformeerd tijdens een regionale bijeenkomst. Op deelniveau zijn
partners en ervaringsdeskundigen al betrokken geweest bij de uitwerking van de
verschillende projecten.

Advies raadscommissie
De commissie S&I acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
Bijlagen
1. Concept raadsbesluit
2. Plan van Aanpak Personen met Verward Gedrag

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris,

G. Brinkman

de burgemeester,

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2018

besluit:

Het Plan van Aanpak Personen met Verward Gedrag Midden-Limburg vast te stellen
conform bijgevoegd plan van aanpak.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 november 2018.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

