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Sluitende aanpak Personen met Verward Gedrag

Voorstel
1. Officieel vaststellen van de definitieve nota ‘Sluitende aanpak Personen met Verward Gedrag’ voor 1
oktober 2018.

Inleiding
Voor u ligt de definitieve nota ‘Sluitende aanpak Personen met Verward Gedrag’. De ministeries van
VWS en V&J en de VNG hebben gemeenten de opdracht gegeven om voor 1 oktober 2018
een sluitende, persoonsgerichte en integrale aanpak voor personen met verward gedrag te
ontwikkelen en implementeren. Dit naar aanleiding van stijgende aantallen “overlast door verwarde
personen”-meldingen in de politiesystemen. Daarnaast zijn er in Nederland een aantal ernstige
incidenten gebeurd met verwarde personen.
De Sluitende aanpak personen met Verward Gedrag staat niet op zich zelf
Het inrichten van een lokale sluitende aanpak, waarbij de brede doelgroep van personen met verward
gedrag zo goed mogelijk en bij voorkeur preventief wordt geholpen, lukt alleen als de plannen goed
aansluiten bij de overige relevante ontwikkelingen binnen Lochem en de regio. Gemeenten zijn voor
het realiseren van deze aanpak afhankelijk van de samenwerking en medewerking van
zorgaanbieders en andere partners, zoals politie of ambulancediensten. Daarom werken we in de
totstandkoming van de lokale aanpak, ook samen met de gemeenten in de regio Oost-Veluwe en
Midden-IJssel, de gemeenten rondom zorgverzekeraar Zilveren Kruis.
De doelgroep verwarde personen is breed en omvat 4 categorieën, te weten: personen die geen
overlast veroorzaken maar wel persoonlijk leed kennen; die hulp of zorg nodig hebben, overlast
veroorzaken, maar niet gevaarlijk zijn; die eerder in aanraking zijn geweest met strafrecht of
specialistische (gedwongen) zorg; met een strafrechtelijke titel, die nu forensische zorg nodig hebben.
De gewenste sluitende aanpak dient domein overstijgend te werken en heeft als uitgangspunt de
eigen kracht en leefwereld van de persoon. Vormgeving vindt plaats langs concrete handvatten in de
vorm van negen bouwstenen met oplossingsrichtingen. Deze negen bouwstenen hangen onderling
nauw samen en vormen gezamenlijk de basis voor een goedwerkende aanpak.
Beoogd maatschappelijk effect
Een sluitende, domein overstijgende aanpak waarbij personen die verward gedrag vertonen worden
geholpen op een manier die past bij hun eigen kracht en leefwereld. Maar ook een veilige, inclusieve
samenleving voor iedereen, waarbij overlast door verward gedrag in de woonomgeving óf crisis van
personen met verward gedrag zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Financiële consequenties
Behalve subsidiemogelijkheden voor pilots, heeft het rijk geen budget beschikbaar gesteld voor de
vorming of uitvoering van de lokale plannen. Eventueel benodigd werkbudget wordt vooralsnog
gefinancierd uit bestaande budgetten.
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Argumenten
1.1
De nota beschrijft hoe en met wie de opgave in Lochem wordt vormgegeven
In de nota wordt aan de hand van de 9 bouwstenen toegelicht wat de landelijke opdracht vanuit het
schakelteam is, hoe daar lokaal en regionaal vorm aan wordt gegeven, en welke acties daar uit
voortvloeien.
Graag brengen wij twee punten specifiek onder de aandacht:
- Centraal meldpunt en triage: dit is een meldpunt voor buiten (burgers, etc.) maar ook voor
professionals. Dit centraal meldpunt wordt gecoördineerd vanuit de regio en Lochem
participeert hierin. Met triage wordt de beoordeling bedoeld vanuit de gemeenschappelijke
meldkamer tussen de politie en medische teams. Het is belangrijk dat er sprake is van
aansturing en goede afstemming tussen de witte en blauwe kolom (medische teams, politie).
- Passend vervoer: de politie van Lochem heeft aangegeven per 1 oktober 2018 te willen
stoppen met het vervoer van personen met verward gedrag. In samenwerking met de GGD
doet de Gemeente Lochem mee met een pilot en per 1 december 2018 zal het vervoer voor
personen met verward gedrag worden uitgevoerd onder auspiciën van de GGD. De politie van
Lochem heeft aangegeven blij te zijn met deze ontwikkeling en in de periode van 1 oktober
2018 tot 1 december 2018 zullen zij nog het vervoer van personen met verward gedrag op
zich nemen.
1.2
De plannen in de nota kunnen alleen in samenspraak worden uitgevoerd
De nota is in regionale samenwerking opgezet. Regionaal is het eerste concept besproken met de
grotere regionale partners GGNet, Netwerk Dementie, Zorgbelang, Politie en de Veiligheidskamer.
Daarnaast hebben regionaal onder andere de Politie Noord Veluwe, MEE Veluwe en de diverse
wijkverpleegkundigen ingesproken en hun reacties zijn verwerkt in de definitieve nota. De
problematiek rondom personen met verward gedrag is in Zutphen en Apeldoorn groter dan in Lochem.
Reden dat er voor gekozen is om het regionale deel van het concept-plan te spiegelen bij de
burgervertegenwoordiging van Apeldoorn. Daarnaast is de nota eerst als conceptnota voor inspraak
gegaan naar lokale partijen zoals Stichting Welzijn Lochem, Mee Oost Nederland, Leger des Heils,
cliëntenorganisaties van Pactum en Intermetzo. Tevens heeft de conceptnota 4 weken lang ter inzage
gelegen bij de burgerbalies van het gemeentehuis in Lochem en Gorssel. De inspraak welke is
ontvangen, is meegenomen in de definitieve nota, zoals deze nu voorligt.
Risico’s en kanttekeningen
Niet van toepassing
Uiterlijke besluitneming
1 oktober 2018.
Uitvoering
Acties worden uitgevoerd binnen bestaand en nieuw beleid zoals die er enerzijds al liggen en
anderzijds nog moeten komen. Bijlage 1 van de nota geeft hier een samenvatting van.
De volgende stukken liggen voor u ter inzage:
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
Definitieve nota sluitende aanpak personen met
Verward gedrag
Lochem 19 juni 2018,
Burgemeester en wethouders van Lochem,

R. Starke
secretaris
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S.W. van ’t Erve
burgemeester

