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11 december 2020 Jaaroverzicht sluitende aanpak personen met verward gedrag

Beste leden van de raad,

Middels deze brief informeren we jullie over de ontwikkelingen op het gebied van de “Sluitende 
aanpak personen met verward gedrag”.
Zowel regionaal als lokaal gebeurt er veel rondom dit thema.

Regionaal:
Op regionaal niveau zijn er regelmatig regionale bijeenkomsten per onderwerp.

- Wet verplichte GGZ
Sinds 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) ingegaan.
Deze wet vervangt, samen met de Wet zorg en dwang (WZD) en de Wet forensische zorg (WFZ), de 
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wbopz). 
Het gaat hierbij dus om gedwongen zorg die voorheen middels een IBS of een RM werd afgegeven 
en nu, onder de WvGGZ, dmv een Crisismaatregel (CM) of een Zorgmachtiging (ZM).
Belangrijke wijzigingen sinds de WvGGZ zijn; maatwerkoplossingen in de verplichte zorg (zowel 
klinische behandeling als poliklinische of thuisbehandeling worden mogelijk), de invloed van de 
cliënt zelf, de grotere betrokkenheid van familie en andere directbetrokkenen en de aandacht voor 
participatie.
Met deze wet zijn er 4 taken naar de gemeente gekomen:

- Meldpunt WvGGZ
- Verkennend onderzoek
- Horen (tijdens het proces van een crisismaatregel)
- Regionaal periodiek overleg.

In 2019 zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen hiervan en is er met alle gemeenten 
van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden een mooi inrichtingsvoorstel opgesteld 
en overeengekomen. Op gemeente Ede na, mandateren alle colleges alle taken over aan VGGM 
voor 2020. Gemeente Ede blijft wel betrokken bij de regionale overleggen en evaluaties. 
De redenen om deze taken te mandateren zijn vooral van organisatorische aard. Om te kunnen 
horen moet er 24/7 bereikbaarheid zijn en een verkennend onderzoek kost al snel 15 uur, waar 
iemand direct voor vrijgemaakt moet worden. Dit is makkelijker regionaal te organiseren dan 
lokaal.
In september/oktober 2020 stond de evaluatie hiervan gepland, maar omdat er toen nog te weinig 
cijfers waren en daardoor de ontwikkelingen lastig te voorspellen zijn, hebben de gemeenten 
besloten deze werkwijze met nog 1 jaar te verlengen. 

- Pilot Noodbed
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Samen met VGGM en gemeente Arnhem heeft gemeente Renkum een aanvraag bij ZonMW 
ingediend voor een pilot Noodbed. Gemeente Ede heeft zich hier later ook bij aangesloten. 
In samenwerking met Pro Persona, Rijnstate en politie willen VGGM en gemeenten deze pilot 
starten. De bedoeling is dat Pro Persona en Rijnstate een bed beschikbaar hebben voor mensen die 
nu tussen wal en schip vallen. Het gaat dan om mensen die overlast veroorzaken of erg verward 
zijn waarbij een beoordeling niet mogelijk is door de toestand van de inwoner (meestal onder 
invloed). In de huidige situatie wordt deze inwoner weer naar huis of de straat op gestuurd. Dit kost 
de politie veel tijd, zorgt voor onveiligheid bij de inwoner zelf en/of de omgeving en zorgt ervoor dat 
de inwoner niet de juiste zorg krijgt. 
Wat we willen bereiken met de Pilot Noodbed is dat iemand, ondanks dat hij/zij niet beoordeeld kan 
worden, 72 uur een bed mag gebruiken. Zo is er zicht op de persoon en kan er alsnog een 
inschatting gemaakt worden om deze persoon te beoordelen als hij/zij niet meer onder invloed is. 
Ook is er beveiliging in deze gebouwen aanwezig, mocht een persoon agressief worden. Daarnaast 
willen we dat deze persoon na 72 uur weer uitstroomt met de juiste zorg: of een opname voor 
behandeling, of een (tijdelijke) opname bij een beschermd wonen instelling of ambulante 
begeleiding thuis. Dus voor de periode na de eerste 72 uur, zullen we een collectieve afspraak 
moeten maken met verschillende zorgaanbieders om de uitstroomplek te realiseren. 
Het is de bedoeling dat we het eerste en tweede kwartaal 2021 gebruiken om alles te regelen met 
de zorgaanbieders. We willen uiterlijk 1 juli 2021 starten met de pilot. 
De subsidie is eind november toegekend.

- Ketenbreed meldpunt
Gemeente Renkum heeft zich aangesloten bij de Pilot Ketenbreed Meldpunt. Dit moet voor Renkum 
nog starten, maar de bedoeling is dat wij rechtstreeks in verbinding komen te staan met de 
meldkamer. De meldkamer is sinds enige tijd uitgebreid met iemand van Pro Persona, zodat 
meldingen gelijk en goed  kunnen worden ingeschat op aanwezigheid van GGZ problematiek. 
De bedoeling is dat wij de meldingen doorkrijgen waar de crisisdienst niet in actie hoeft te komen, 
zodat wij deze meldingen kunnen oppakken in het Sociaal Team. 
Andersom is het zo dat wij de mogelijkheid gaan krijgen om een vooraanmelding te kunnen doen bij 
Pro Persona, als wij een crisis denken te verwachten bij een inwoner. 
We hopen dat met deze pilot inwoners niet tussen wal en schip vallen en daardoor uit beeld raken. 
Ook worden de lijntjes hiermee korter, waardoor mensen sneller de juiste zorg krijgen. 

- Meldpunt niet acuut
Op 9 oktober 2020 heeft Paul Blokhuis het Landelijk Meldpunt niet acuut officieel geopend. Wij 
hebben er voor gekozen om in ieder geval tot 31 december 2021 dit nummer door te schakelen 
naar het meldpunt WvGGZ. Deze tijdelijke oplossing heeft geen nadelige consequenties en geeft 
ons de tijd en daarmee het inzicht wat er door dit landelijke nummer op ons af komt. 

Lokaal:
Ook op lokaal niveau proberen we de aanpak rondom personen met verward gedrag te verbeteren.

-Preventief
In de gemeente Renkum hadden we geen preventief aanbod voor mensen met verward gedrag. 
Inwoners kunnen bij het FACT team van Pro Persona terecht, nadat ze zich vrijwillig hebben 
aangemeld en hun eigen risico daarvoor kunnen/willen betalen, of er kan een indicatie bemoeizorg 
worden ingezet, wanneer het zorgmijders betreft.  Deze indicatie duurt vaak zeker 4 weken voordat 
die is afgegeven en de bemoeizorger is gestart, de indicatie is beperkt tot een bepaalde periode 
van maximaal 4 maanden en maximaal 12 uur per traject en er is maar 1 traject per inwoner 
mogelijk. 
Deze hoge drempel van toegang tot zorg plus de toename van meldingen bij politie en Vivare, 
maakt dat er behoefte was aan iets anders.
Daarom hebben we een subsidie aangevraagd bij ZonMW, en toegekend gekregen, voor een pilot 
wijk-GGZ. Een wijk-GGZ’er werkt op het snijvlak van veiligheid en zorg en verbindt deze domeinen, 
zodat maatwerk mogelijk wordt. In een vroeg stadium bepaalt de wijk-GGZ’er samen met 
(zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg iemand nodig heeft. Zij gaan gelijk op signalen en 
meldingen af.
Deze pilot heeft eerder al in andere gemeenten gedraaid met goede resultaten. In onze 
Veiligheidsregio zijn wij de eerste gemeente die de pilot starten.
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De pilot is op 1 oktober 2020 gestart en duurt 8 maanden. Bij goede resultaten zal de pilot omgezet 
worden in een structurele oplossing. Voor de pilot zijn maar 16 uur beschikbaar, voor eventuele 
structurele inzet, na de pilot, hopen we op minimaal 2x 16 uur.
Voor de pilot hebben we 2 mensen bereid gevonden om 8 uur per week in te zetten als wijk-GGZ’er. 
Beide hebben expertise en ervaring op het gebied van de GGZ.
In de projectgroep zitten belangrijke netwerkpartners zoals: Vivare, politie, Renkum voor elkaar, 
VGGM, Pro persona, praktijk ondersteuners van de huisartsen en een ervaringsdeskundige. 

- Bijeenkomsten en overleggen
Daarnaast zijn we dit jaar gestart met een operationeel overleg Zorg & Veiligheid. Hierbij zitten 
verschillende zorgaanbieders, Iriszorg, Pro Persona, politie, OM en de gemeente aan tafel. We 
bespreken ontwikkelingen, knelpunten en successen en daaraan gerelateerde overlast/problemen. 
Voorbeelden zijn; drugsoverlast en proces rondom vermissingen bij weglopers. Zorgaanbieders 
geven aan het fijn te vinden om met deze moeilijke materie bij elkaar te kunnen komen en samen 
naar oplossingen te zoeken. Daarnaast versterkt het ook het netwerk.

Ook zijn er structurele overleggen met verschillende instellingen die complexe doelgroepen 
opnemen en/of waar vandaan overlast wordt gemeld. Denk hierbij aan Pluryn, Leo Kannerhuis, Pro 
Persona, Stichting Onderdak en JP van den Bent. 
Het blijkt dat deze gesprekken zorgen voor een goede samenwerking tussen gemeente, politie en 
de partijen en minder overlast. 

-Opschalingsstructuur
Wanneer er casuïstiek bij consulenten of coaches stagneert en/of escaleert, kunnen zij deze 
bespreken met de adviseur Zorg & Veiligheid. Daar wordt de inschatting gemaakt of deze casus 
ook bij de wethouder en burgemeester neergelegd moet worden ter info of niet. Daarnaast kan de 
casus via deze lijn worden opgeschaald naar het multi disciplinair overleg Zorg en Veiligheid, ofwel: 
MDO Z&V. Dit is een overlegvorm die 1x per maand wordt georganiseerd en waar politie, Vivare, 
gemeente en sinds deze maand ook Pro Persona bij aansluiten.
Naast dat er in dit overleg weer handvatten worden gegeven aan de coach/consulent om verder te 
kunnen, wordt zo ook de wat zwaardere casuïstiek goed gemonitord.
Hiervoor is dit jaar weer een samenwerkingsconvenant en privacy protocol opgesteld door de 
verschillende vaste deelnemers. Voor partners die af en toe of eenmalig aansluiten is er een apart 
formulier gemaakt die per casusbespreking wordt getekend. 
De wens is om dit overleg uit te breiden met de expertise van Iriszorg. 

Naast het MDO Z&V is er ook nog een opschaling naar het Veiligheidshuis (Arnhem of Ede) 
mogelijk. De frequentie is afhankelijk van de casuïstiek. Hier wordt casuïstiek besproken waarbij er 
een justitieel kader aanwezig is of wanneer iemand daar tegenaan zit en we van te voren een 
advies/aantekening willen opmaken bij het OM. Mocht deze persoon toch een strafbaar feit plegen, 
dan kan de rechter al rekening houden met het advies. Met name politie en gemeenten kunnen 
zaken hier aanmelden. 
Sinds dit jaar wordt er weer meer geïnvesteerd in de samenwerking en de focus op het 
Veiligheidshuis West Veluwe Vallei (Ede) door de deelnemende gemeenten. Deze was wat 
weggezakt, waardoor de verhoudingen scheef waren gegroeid en we niet allemaal meer op 1 lijn 
zaten.
Daarnaast speelde er nog een discussie over de kosten van het Veiligheidshuis.

Er is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door adviesbureau Lameris Koffijberg op verzoek van 
de deelnemende gemeenten, met als onderzoeksvragen:
1. Hoe is het veiligheidshuis ontstaan en wat is er in de loop van de tijd allemaal veranderd? 
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2. Wie heeft welke dienstverleningsbehoefte per gemeente? Wat verwachten de gemeenten als 
basis en wat is maatwerk? 
3. Hoe is de bekostiging vanuit het verleden geregeld en wat is een wenselijke en haalbare optie 
voor de betrokken gemeenten? 
4. Werk dit uit in scenario’s voor een toekomstbestendige visie op (de diensten van) het 
veiligheidshuis. 

Uit dit onderzoek is een nieuwe financiële verdeling ontstaan en een plan om dmv 4 werksessies 

duidelijke samenwerkingsafspraken te maken, zodat we weer op een goede en duidelijke manier 

verder kunnen. 

Zoals u kunt lezen, is er in 2020 veel gebeurd rondom dit thema en zullen we ons ook in 2021 weer 

inzetten voor de ontwikkeling en verbetering van de sluitende aanpak personen met verward 

gedrag. 

Als u vragen heeft over bovenstaande kunt u contact opnemen met Marloes Waaijenberg, adviseur 

Zorg & Veiligheid; m.waaijenberg@renkum.nl.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM

de secretaris, de burgemeester,

M.G.M. (Maurits) van de Geijn A.M.J. (Agnes) Schaap
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