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Onderwerp: Plan van aanpak personen met verward gedrag
Besluit:
1. Het plan van aanpak personen met verward gedrag vaststellen.
2. De kosten van € 4.000,- in 2019 te dekken uit de post Inloop GGZ (467000205) onder
vergoeding verrichte dienst (4340490).
3. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
4. De adviesraad Sociaal Domein te informeren.
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1. Aanleiding
Het vraagstuk van personen met verward gedrag is van alle tijden maar de laatste jaren neemt het
aantal meldingen landelijk toe. Ook in deze tijd van individualisering kunnen mensen onopgemerkt
vereenzamen, in de war raken en verwijderd raken van de samenleving. Hoe kan dit eigenlijk
gebeuren? Wie is deze persoon? Waar heeft hij behoefte aan als het gaat om het versterken van
de eigen kracht of verminderen van eigen leed? Heeft hij of zij hulp nodig en wie of wat helpt het
beste? Verward gedrag is een onderwerp dat vaak terug komt in bijeenkomsten, rapporten en in
de media. Inmiddels zijn we het er allemaal over eens; mensen met verward gedrag hebben
ondersteuning nodig. Een flinke uitdaging, want niet alle situaties zijn hetzelfde. Het vraagt om
maatwerk: een integrale en persoonsgerichte aanpak. Een aanpak die uitgaat van de persoon met
verward gedrag en de directe omgeving.
2. Argumenten
Gemeenten en ketenpartners werken hard aan een integrale goed werkende aanpak voor mensen
met verward gedrag. Het plan van aanpak is niet het eindpunt maar het startpunt. We zullen
samen met ketenpartners op zoek gaan om processen te stroomlijnen en te verbeteren. De
uitkomsten van dit plan van aanpak werken we voor de zomer van 2019 in samenwerking met
betrokken partijen uit tot een sluitende aanpak, zodat daarna kan worden over gegaan tot de
implementatie ervan. De raad ontvangt hierover een tweemaal per jaar een voortgangsrapportage.
Landelijk zijn er negen bouwstenen geformuleerd. Deze bouwstenen geven aan wat
minimaal nodig is voor een sluitende aanpak, vanuit het perspectief van mensen met verward
gedrag én de samenleving. De bouwstenen sluiten aan bij verschillende fases die er kunnen zijn
wanneer iemand verward is. Ze hangen onderling samen en hebben effect op elkaar. Continuïteit
is belangrijk. Dat betekent warme overdracht en niet loslaten voordat iemand anders het heeft
overgenomen.
3. Aanpak/uitvoering
In het Voornse plan van aanpak personen met verward gedrag worden de lokale en regionale
acties per bouwsteen benoemd en inhoudelijk toegelicht. Daarnaast wordt ten aanzien van de
lokale acties aangegeven hoe en met welke ketenpartners de uitvoering plaatsvindt. Het gaat
hierbij om te komen tot een sluitende aanpak. Daarbij is het van belang om bestaande processen
in kaart te brengen en nieuwe initiatieven te onderzoeken. Dit is gebeurd en op deze manier kan
worden geconstateerd waar extra aandacht en inzet nodig is. De problematiek van de verwarde
personen hangt ook samen met ontwikkelingen in andere domeinen. Daarnaast zijn de landelijke
ontwikkelingen van belang voor de (toekomstige) mogelijkheden om de problemen rondom
verward gedrag aan te pakken.
Parralel aan het proces om tot dit plan van aanpak te komen worden gesprekken gevoerd om
verdere invulling te geven aan de voortvloeiende uitvoeringsacties.
4. Communicatie/Burgerparticipatie/Servicepunt
Dit plan van aanpak is naar tevredenheid opgesteld en besproken met betrokken organisaties
zoals de politie, GGZ en maatschappelijk werk en interne collega's.
5. Duurzaamheid
6. Kosten, baten en dekking
Er zijn beperkte financiële consequenties verbonden aan de lokale uitvoering van het plan van
aanpak personen met verward gedrag. Veel van de genoemde elementen voor de sluitende
aanpak zijn bestaande voorzieningen en worden vermeld om de sluitendheid van de aanpak en de
specifieke aandacht voor deze problematiek aan te geven. De directe kosten voortvloeiende uit de
elementen communicatieplan en expertmeetings bedragen € 4.000,-.
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Deze kosten zullen in 2019 worden gemaakt en passen binnen de bestaande geestelijke
gezondheidszorgbudgetten.
Voor de uitvoering in de regio wordt in de loop van 2019 duidelijk wat de financiële gevolgen voor
lokale gemeenten zijn voor de uitvoering van een regionaal meldpunt, passend vervoer en
mogelijk nog een aan te stellen projectleider. De kosten voor het meldpunt en passend vervoer zijn
nu nog gedekt door een subsidie van ZonMw. Voor een projectleider zal in de regio nog een
bestuurlijk besluit moeten komen.
7. Risicomanagement en weerstandvermogen
8. Toelichting
Het college wordt gevraagd het plan van aanpak vast te stellen.
9. Samenvatting
U wordt geadviseerd om:
1. Het plan van aanpak personen met verward gedrag vast te stellen.
2. De kosten van € 4.000,- in 2019 te dekken uit de post Inloop GGZ (467000205) onder
vergoeding verrichte dienst (4340490).
3. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
4. De adviesraad Sociaal Domein te informeren.
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