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Geachte mevrouw Dutman,

Op 17 juni j.l. ontvingen wij uw advies over het ‘Plan van aanpak Personen met verward gedrag’. 
Hartelijk dank voor het uitgebrachte advies. Onze reactie is puntsgewijs opgebouwd, waarbij wij de 
structuur van uw adviespunten gevolgd hebben.

Reactie op uw advies:
1. De termen ‘personen met verward gedrag’ en ‘verwarde personen’ worden in het plan van aanpak 

door elkaar gebruikt terwijl ze inhoudelijk op verschillende situaties en problemen betrekking 
hebben, die lang niet altijd elkaar dekken. De Adviesraad hanteert in dit advies de term ‘personen 
met verward gedrag’.

U heeft gelijk dat beide termen een andere lading hebben. De doelgroep personen met verward gedrag 
is een complexe doelgroep waarbij vaak een combinatie van meerdere problematieken speelt.
Het landelijk ingestelde Aanjaagteam Verwarde Personen hanteert beide termen. Dit plan van aanpak 
volgt die lijn. Wel willen we benadrukken dat er niet gesproken wordt over ‘de’ persoon met verward 
gedrag, omdat dit geen recht doet aan de problematiek en diversiteit binnen deze groep.

2. De opzet van het plan van aanpak met bouwstenen en daaraan gekoppeld een concretisering van 
komende activiteiten is op zich helder en biedt mogelijkheden tot een transparant en toetsbaar 
beleid. Dit dwingt dan wel om het voorgenomen beleid in concrete stappen neer te zetten. Op dit 
punt schiet het plan van aanpak (ook in bijlage 2) helaas tekort.
De Adviesraad adviseert de aanpak concreter te maken en van termijnen te voorzien.

Uw constatering dat de aanpak niet concreet genoeg is, delen wij niet. Bijlage 2 is een concreet 
uitgewerkte lijst met actiepunten en daaraan verbonden deadlines. Deze acties zijn opgesteld na 
overleg met, en met instemming van, de ketenpartners. In bijlage 2 kunt u ook de concrete termijnen 
vinden die toegevoegd zijn aan elk actiepunt. Om de leesbaarheid te bevorderen, zijn de termijnen niet 
toegevoegd onder elke bouwsteen in het plan van aanpak.

3. Het plan van aanpak bouwt voort op een regionale aanpak (de eindrapportage “Zorg en 
ondersteuning voor mensen met verward gedrag Hollands Midden: Afstanden verkleinen en relaties 
versterken’’.
De Adviesraad constateert dat dit regionale plan niet is bijgevoegd en niet via internet is in te zien.
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Er is per abuis een verkeerd document genoemd. Dit plan is opgesteld als bijlage bij het ‘Lokaal 
overgangsplan maatschappelijke zorg'. Deze kunt u terugvinden in het RaadsinformatieSysteem (RIS). 
Excuses voor de verwarring.

4. De Adviesraad pleit er voor alleen cijfers op te nemen als dit een verduidelijking geeft over de 
problematiek.

Zoals ook in punt 1 gesteld, is het moeilijk om personen met verward gedrag als eenduidige doelgroep 
te omschrijven. U benoemt terecht dat de cijfers daardoor moeilijk te interpreteren zijn. Wij erkennen 
dat deze cijfers niet 1 op 1 te interpreteren zijn naar het aantal meldingen van personen met verward 
gedrag. Dit is ook toegelicht in de begeleidende tekst in het plan van aanpak. Toch vinden wij het van 
belang om de cijfers te benoemen, om een beter beeld te krijgen van trends.
Vanaf 1 januari 2020 krijgen wij vanuit Khonraad cijfers doorgegeven over het aantal meldingen dat 
gedaan is voor de Wet verplichte geestelijke gezondsheidszorg (Wvggz). De verwachting is dat een 
cijfermatige onderbouwing in de toekomst beter passend zal zijn.

5. Hoewel de omschrijving ‘personen met verward gedrag’ een brede doelgroep aangeeft, is het plan 
van aanpak naar zijn naar zijn aard voornamelijk gericht op een deel van de doelgroep: te weten 
mensen met GGZ-achtige problematiek en (licht) verstandelijke beperking. Opvallend is dan ook 
dat de Wmo pas op bladzijde 21 voor het eerst aan de orde komt en ook dan nog in relatie tot 
beschermd en beschut wonen.

Wij herkennen ons niet in de stelling van de Adviesraad sociaal domein Zuidplas dat dit plan met name 
geschreven is voor mensen met GGZ-achtige problemen en (licht) verstandelijke beperking. Op pagina 
7 wordt de complexheid van de doelgroep geschetst, waarbij wordt genoemd: “Verwardheid wordt 
immers lang niet altijd veroorzaakt door psychiatrische problematiek. Het gaat bijvoorbeeld ook om een 
dementerende met verward gedrag. Dat betekent dat we ook niet over ‘de’ persoon met verward 
gedrag kunnen spreken en dat de aanpak voor personen met verward gedrag altijd maatwerk is”. Naar 
ons idee is de veelzijdigheid van de doelgroep voldoende meegenomen in dit plan van aanpak.
Hoewel de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet als wet is omschreven in dit plan van 
aanpak, is het wel een rode draad door het gehele plan heen. Zo wordt bijvoorbeeld op pagina 5 al 
gesproken over de (gemeentelijke) verplichting om cliënten zoveel mogelijk te begeleiden in zijn/haar 
maatschappelijke participatie, of het voorbereiden van de cliënt hierop na behandeling. In dit plan van 
aanpak is een combinatie van wetten aanwezig, zoals de Wvggz, Wet zorg en dwang (Wzd) en de 
Wmo. Het heeft getracht om binnen alle gestelde wettelijke kaders een goede aanpak te ontwikkelen 
voor personen met verward gedrag.

6. Op bladzijde 7 wordt aangegeven dat de categorie I en II voornamelijk tot de scope van de 
gemeentelijke aanpak (behoren). Naar het oordeel van de Adviesraad heeft de gemeente ook haar 
verantwoordelijkheid te nemen in de categorieën III en IV in samenspraak met de zorgverleners die 
werkzaam zijn binnen deze categorieën.

In het plan van aanpak staat geschreven: “Categorie I en II behoren voornamelijk tot de scope van de 
gemeentelijke aanpak”. Echter, dit wil niet zeggen dat categorie III en IV niet worden betrokken in de 
aanpak. Zoals aangegeven in het plan van aanpak, is bij deze categorieën een afstemming nodig met 
het Zorg- & Veiligheidshuis. Ook dit is een gemeentelijke taak. Categorie III en IV worden dus niet 
vergeten, maar vragen een specifieke aanpak welke nog in ontwikkeling is.

7. In het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd) is aan de burgemeester expliciet een taak 
toegedeeld in geval van crisis: de inbewaringstelling (IBS). Deze verantwoordelijkheid die vrijwel 
exclusief gericht is op personen met verward gedrag, ontbreekt in het plan van aanpak.

Wij nemen het advies over om de rol van de burgemeester, zowel bij de Wvggz als de Wzd, duidelijker 
toe te lichten in het plan van aanpak. Zie hiervoor ook punt 8, 12 en bouwsteen 4 en 5. Wij hebben dit 
verduidelijkt in bijlage 1.

8. De Adviesraad adviseert duidelijk aan te geven
• Hoe de gemeentelijke verantwoordelijkheden uit de Wvggz en de Wzd zijn geregeld in 

Zuidplas en
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•  Hoe een crisis (Wvggz en Wzd) gemeld kan worden en hoe melding gedaan kan worden 
voor een zorgmachtiging (Wvggz).

De route voor een melding voor een zorgmachtiging is omschreven in het plan onder bouwsteen 4: “Het 
gemeentelijke meldpunt met betrekking tot de Wvggz is ook ingebed bij het Meldpunt Zorg & Overlast. 
Burgers en professionals kunnen bij dit meldpunt meldingen doen. Na een melding kan een verkennend 
onderzoek worden gestart, waarbij er binnen 14 dagen wordt beoordeeld of er wel of niet een aanvraag 
tot zorgmachtiging bij de Officier van Justitie wordt ingediend.” Hoewel de route vooreen melding 
omschreven is in het plan van aanpak, vinden wij het belangrijk dat dit voor iedereen duidelijk is. Wij 
nemen uw advies over en hebben in bijlage 1 een toevoeging gedaan waarin beide routes (Wvggz en 
Wzd) duidelijker uiteengezet worden.

Overigens is recentelijk de website van de gemeente Zuidplas aangepast. Hierdoor is duidelijk 
wanneer, waar en door wie er gemeld kan worden, inclusief telefoonnummers. Dit is te vinden op: 
https://www.zuidplas.nl/verward-qedraq-melden/

9. In het plan van aanpak zijn er bij veel activiteiten bovengemeentelijke organisaties en instellingen 
betrokken, zonder dat duidelijk is hoe de verhoudingen (vast)liggen. Er wordt veel toegedacht aan 
goed overleg. Daar is niets mis mee, behalve dat niet duidelijk is hoe de verhoudingen liggen in 
gevallen van onenigheid of conflicten over inhoud en inzet van hulpverlening.
De Adviesraad adviseert dit te verduidelijken.

Wij delen uw zorgen en kunnen ons vinden in uw advies om verantwoordelijkheden en verhoudingen 
vast te leggen. Het actiepunt bij bouwsteen 6 is: “Afspraken over beschikbaarheid van zorgfuncties en 
capaciteit voor een goede doorgeleiding vanuit het Meldpunt Zorg & Overlast”. Voor het Meldpunt Zorg 
& Overlast is het van belang om te weten waar welke zorg geboden wordt en of dit beschikbaar is. Dit 
actiepunt zal resulteren in een concrete omschrijving van de zorg, verantwoordelijkheden en 
mogelijkheden per ketenpartner. Wij verwachten dat hiermee de verhoudingen duidelijk vastgelegd 
worden.

10. De Adviesraad stelt dat de opmerkingen op bladzijde 8 over ‘mensen op campings’ en 
‘problematische verzamelaars’ roepen zonder toelichting meer vragen op dan dat zij verheldering 
bieden.

Wij kunnen ons vinden in uw suggestie dat deze opmerkingen beter onderbouwd moeten worden, of 
weggelaten. Wij hebben deze zinnen verwijderd uit het plan van aanpak, omdat ze naar ons idee 
onvoldoende constructief zijn.

11. Er worden veel organisaties genoemd die op enigerlei wijze bij de problematiek van personen met 
verward gedrag zijn of kunnen worden betrokken. Node gemist worden de kerken en moskeeën. 
Hetzelfde geldt voor huisartsen en thuiszorg.

Dit plan van aanpak richt zich met name op organisaties die vanuit hun professie te maken hebben met 
personen met verward gedrag. Wij sluiten ons aan bij uw suggestie dat organisaties, zoals kerken en 
moskeeën, een belangrijke rol kunnen spelen. Echter, dit plan heeft de insteek om zich met name op 
professionals te richten die er in hun dagelijks werk mee te maken krijgen, hoe belangrijk 
maatschappelijke organisaties ook zijn. Wel zijn zij indirect meegenomen door de contacten die het 
Sociaal Team onderhoudt met hen, zoals benoemd bij bouwsteen 2: “Het Sociaal Team heeft een 
goede binding en aansluiting bij initiatieven in de wijken, hulpverlening in de wijk en zoekt aansluiting bij 
het netwerk van de inwoner.” Door de informatievoorziening op peil te hebben, bijvoorbeeld door middel 
van de actuele website, kunnen maatschappelijke organisaties gemakkelijk vinden hoe meldingen 
gedaan kunnen worden.

Uw suggestie om huisartsen te betrekken vinden wij passend en is overgenomen in het plan. Wij 
hebben hen toegevoegd. Overigens zijn zij in bijlage 1 wel expliciet genoemd. Onze overwegingen 
rondom de thuiszorg zijn nader toegelicht onder punt ‘bijlage 1’ in dit document.

12. Klachten van burgers gaan er vaak over dat het niet duidelijk is bij welke instantie zij met hun 
klachten terecht kunnen. De op stapel staande (her)ordening in het sociaal domein heeft juist als
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hoofddoel in deze duidelijkheid te scheppen. De systematiek met bouwstenen biedt hierop geen 
garantie, misschien zelfs in tegendeel. In elk geval is het verstrekken van een goede eenduidige 
informatie wezenlijk voor een adequate hulpverlening.
De Adviesraad adviseert om te zorgen voor een goede en toegankelijke informatie aan de burgers. 
Geef duidelijk aan waar men met vragen en klachten over personen met verward gedrag terecht 
kan.

Dit punt sluit aan bij uw opmerking bij punt 8. Op de website van de gemeente is, na een aantal 
aanpassingen, duidelijk aangegeven wat mensen kunnen doen met vragen of klachten over personen 
met verward gedrag. Daarnaast wordt zomer 2020 een landelijk informatienummer geopend. Hierdoor 
kan men via 1 telefoonnummer een melding doen, wat de toegankelijkheid naar verwachting zal 
vergroten. Wij hebben uw advies overgenomen om de route na een melding en verantwoordelijkheden 
duidelijker op te nemen in dit plan. Dit kunt u vinden in bijlage 1.

13. U geeft aan dat een aantal van de genoemde voorzieningen en activiteiten zijn gericht op mensen 
die hulp nodig hebben maar zijn niet speciaal voor personen met verward gedrag.

Het is ons niet duidelijk wat u precies bedoelt met uw opmerking. Zoals al eerder vastgesteld, bestaat 
‘de’ persoon met verward gedrag niet. Het is daarom nodig om vanuit verschillende disciplines de hulp 
te onderzoeken. Naar ons idee hoeft een activiteit niet uitsluitend te zijn voor een persoon met verward 
gedrag. Wel is belangrijk dat er oog is voor zijn/haar gedrag en hulp wordt geboden wanneer nodig.

14. De vraag is in hoeverre de Corona-pandemie de voorgenomen activiteiten zoals in het plan van 
aanpak worden omschreven beïnvloedt, zowel beleidsmatig als financieel. Tenminste voor enkele 
bouwstenen is het duidelijk dat de termijn zoals die in bijlage 2 wordt genoemd, niet zal worden 
gehaald.

Bij veel van de voorgenomen activiteiten in bijlage 2 wordt gesteld dat er geen “benodigde 
middelen" noodzakelijk zijn terwijl bij andere activiteiten de benodigde middelen afhankelijk zijn van 
de uitvoering. Mede daardoor lijken de kosten van dit plan van aanpak beperkt.
Toch vraagt de Adviesraad o f de verslechterde financiële situatie van de gemeente de uitvoering 
van de plannen in het plan van aanpak dwarsboomt.

De gevolgen van Corona blijven lastig in te schatten en u benoemt terecht dat dit de planning kan 
beïnvloeden. Wij hebben recentelijk de planning aangepast en een aantal deadlines verschoven. De 
eerste deadlines staan nu op kwartaal 3 in 2020. Wij verwachten dat, ook al werkt iedereen thuis, deze 
deadline haalbaar is. Hoewel overleggen anders gaan, werken de meeste organisaties wel gewoon 
door. Alle ketenpartners hebben aangegeven deze deadlines te kunnen halen.

De financiële situatie van de gemeente heeft geen gevolgen op dit plan van aanpak. Zoals u al stelt zijn 
er beperkte middelen nodig om dit plan tot uitvoering te brengen. Mochten er meer middelen nodig zijn, 
dan zal dat apart aangevraagd worden.

Bouwstenen

Bouwsteen 1 1nbrenq cliëntenperspectief
Is het invullen van crisiskaarten gemaximeerd op 5 kaarten per jaar? Wat als er meer kaarten 
noodzakelijk zijn?
De gemeente heeft de inschatting gemaakt, op basis van ervaringen in voorgaande jaren, dat 5 kaarten 
voldoende is. Wanneer blijkt dat er meer dan 5 crisiskaarten per jaar nodig zijn, zal er gekeken worden 
of het mogelijk is om dit uit te breiden.

Als het sociaal team, RDOG en GGZ nog niet op de hoogte zijn van de crisiskaart, wie gaat hen dan 
informeren? Kernkracht heeft het invullen van de crisiskaart toch al jaren geleden goed geregeld?
De medewerkers van het Sociaal Team, de RDOG en GGZ zijn ook op dit moment al op de hoogte van 
de crisiskaarten. Toch is het goed om hen te blijven informeren. Deze taak ligt bij de gemeente. U 
benoemt correct dat Kernkracht de crisiskaart al goed geregeld heeft. Toch denken wij dat een 
vergrootte kennis bij ketenpartners kan leiden tot betere resultaten.
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Het meenemen van cliëntenperspectief is naarde mening van de Adviesraad geen actiepunt, maar een 
voortdurende actie.
U geeft terecht aan dat dit voortdurend een punt van aandacht moet zijn. Toch vinden wij het belangrijk 
om er een deadline aan te koppelen, zodat het als een concrete actie gezien wordt. Hierdoor kunnen 
wij ons ervan verzekeren dat we het op dit moment goed geregeld hebben. U kunt dit zien als een 
tussentijdse controle.

Bouwsteen 2 Preventie en levensstructuur
Bij de stelling dat een dagopvang voor personen met verward gedrag ontbreekt, wordt kennelijk 
impliciet gedacht aan een bepaalde ggz gerelateerde doelgroep. Ziet de gemeente hier geen taak? 
Omdat de doelgroep van personen met verward gedrag zo divers is, en de gemeente Zuidplas een 
kleine gemeente is met beperkte financiën, is het lastig om een passende opvang te bieden. Wanneer 
de behoefte aan gespecialiseerde opvang dusdanig groot is, kan gekeken worden of dit lokaal 
georganiseerd kan worden. Op dit moment is dit niet het geval, waardoor ervoor gekozen is om 
hiervoor passende zorg in Gouda in te kopen.

Preventie huisuitzettingen is niet specifiek gericht op de doelgroep personen met verward gedrag, maar 
vooral op de groep met financiële problemen en schulden.
Wij sluiten ons aan bij uw stelling dat preventie huisuitzettingen niet specifiek gericht is op de doelgroep 
personen met verward gedrag. Toch hebben wij ervoor gekozen om dit mee te nemen in het plan van 
aanpak. Wij vinden het belangrijk om te evalueren of, en in welke mate, verward gedrag een rol speelt 
bij huisuitzettingen. Financiële problemen zijn een aanleiding, maar vaak liggen er meerdere 
problematieken onder. Wij vinden het belangrijk om dit goed in beeld te hebben, zodat we mensen 
beter kunnen helpen en waar mogelijk huisuitzettingen kunnen voorkomen. Beleidsmedewerkers van 
verschillende domeinen zijn betrokken bij preventie huisuitzettingen.

In het plan van aanpak wordt aangegeven dat Vestia te laat signaleert bij mogelijke huisuitzettingen. Dit 
baart de Adviesraad zorgen, zeker omdat Vestia de grootste aanbieder van sociale woningen is en dus 
relatief veel bewoners door te late signalering in de problemen kunnen komen.
Wij sluiten ons aan bij de zorgen van de Adviesraad sociaal domein Zuidplas over dit signaal. Om meer 
grip te krijgen op de situatie wordt er gekeken of de huidige manier van overleggen passend is en wordt 
er gekeken of een andere benadering wellicht beter werkt.

Sommige woningbouwverenigingen bieden aan huurders met dementie een zorgovereenkomst aan.
Wat is het criterium daarvoor en ziet de gemeente daarbij voor zichzelf een taak in het kader van zo 
lang mogelijk thuis wonen ?
Zorgdak is niet alleen voor mensen met dementie, maar voor alle mensen die met hulp zelfstandig 
kunnen (blijven) wonen. Het biedt mensen met betalingsachterstanden een zorgcontract aan, ter 
voorkoming van een uithuiszetting. Wanneer mensen dit accepteren, wordt er hulp aangeboden, 
afhankelijk van de gebieden waarbij dit nodig is. Het doel is dat de situatie stabiliseert, waardoor de 
hulp weer afgebouwd kan worden. De gemeente vindt dit een mooi instrument wat op dit moment al 
ingezet wordt. Dit wordt dan ook meegenomen in de evaluatie rondom huisuitzettingen.

De passage over het schoonmaken van een woning verbaast de Adviesraad. Is er nu wel of niet budget 
voor schoonmaken (als hulp) of is het een ‘potjes-kwestie’.
Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag. Er zijn verschillende manieren om het schoonmaken van 
een woning te financieren. Er is een indicatie voor huishoudelijke hulp. Echter, het is niet de bedoeling 
om vanuit dit budget een grote schoonmaak rondom een huisuitzetting te doen. Bij ernstige vervuiling 
kan de GGD voorzien in de reiniging. Daarnaast zijn er nog een aantal budgetten, zoals het 
maatwerkbudget, waar het eventueel onder zou kunnen vallen, maar die er ook niet 1 op 1 voor 
bedoeld zijn. De financiering is dus afhankelijk van de indicatie van een persoon, de ernst van de 
vervuiling en de algemene situatie van een persoon.

De drie acties zijn zeer passief geformuleerd. Ook bijlage 2 is op dit punt heel algemeen getoonzet.
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Wij herkennen ons niet in de stelling die de Adviesraad sociaal domein Zuidplas heeft geformuleerd. De 
actiepunten bij bouwsteen 2, zowel in het plan van aanpak als in bijlage 2, leiden naar ons idee tot 
concrete acties. Naar ons idee is dit vergelijkbaar met de actiepunten onder de andere bouwstenen.

Bouwsteen 3 Vroegtijdige signalering
De waakvlam-functie kan ook voor andere mensen dan die met psychische problematiek of een 
psychisch probleem te maken hebben, zeer van nut zijn. In dit verband moet toch ook gewezen worden 
op het gemeentebeleid ten aanzien van het tegengaan van eenzaamheid.
Wij sluiten ons aan bij uw advies dat de waakvlamfunctie voor meerdere doelgroepen van waarde kan 
zijn. De vervolgstap is dan ook dat we gaan onderzoeken of, en hoe, deze ingezet kan worden. Daarbij 
zullen we uw advies meenemen en kijken voor wie dit allemaal van waarde kan zijn.

Het bij elkaar brengen van signalen lijkt in conflict te komen met de geldende privacywetgeving. Dit 
speelt zowel bij bouwsteen 3 als bij bouwsteen 5.
U stelt dat het bij elkaar brengen van signalen in conflict kan zijn met de privacywetgeving. 
Vroegsignalering en preventie zijn thema’s waarbij de privacywetgeving soms een uitdaging is. Toch 
zijn er mogelijkheden om informatie met elkaar te delen, zonder de privacy van een cliënt te schaden.

Ook bij bouwsteen 5 speelt dit thema, waarbij de GGZ Rivierduinen aangeeft moeite te hebben om een 
volledig beeld te krijgen van een cliënt. Het is belangrijk om met elkaar te onderzoeken wat er binnen 
de AVG-wetgeving gedeeld mag worden. Wij hebben naar aanleiding van uw advies een extra 
actiepunt bij bouwsteen 5 toegevoegd, waarmee onderzocht wordt hoe de organisaties op een juiste 
manier informatie met elkaar kunnen delen.

Er worden 4 onderzoeken aangekondigd, maar elke aanduiding van (wijze van) uitvoering en 
tijdsindicatie ontbreekt.
In bijlage 2 kunt u de tijdsindicatie vinden van alle voorgestelde onderzoeken. Alle onderzoeken 
genoemd bij deze bouwsteen moeten in kwartaal 3 worden afgerond. De wijze van uitvoeren verschilt 
per actiepunt. Voor wat betreft de Wijk-GGZ’er en de waakvlamfunctie zal eerst onderzocht worden 
welke informatie al beschikbaar is en wat ervaringen zijn bij andere gemeentes. Tevens zal in kaart 
worden gebracht of dit binnen de gemeente Zuidplas van meerwaarde is. Met andere woorden; op 
welke manier zou dit ingericht moeten worden en wat gaat het opleveren (zorginhoudelijk en financieel). 
Het onderzoek naar de verbinding met Zuidplas Verbindt en Samen in de buurt kunt u interpreteren als 
een verkenning naar mogelijke verbindingen of het uitbouwen van bestaand beleid.

Bouwsteen 4 Melding (acuut en niet acuut)
De formulering geeft aan dat helderheid over de (welke?) doorzettingsmacht van het Meldpunt Zorg & 
Overlast gebracht moet worden door Zuidplas. Is het niet beter dit op regionaal niveau aan te pakken? 
De afspraken rondom het Meldpunt Zorg & Overlast zijn regionaal gemaakt. Echter, de ontwikkeling 
van het Meldpunt Zorg & Overlast gaat door. Dit is in het plan als volgt toegelicht: “In de regio wordt er 
de komende jaren ingezet om de verbinding tussen de meldpunten te versterken. Zo wordt het 
Meldpunt Zorg & Overlast mogelijk uitgebreid met de mogelijkheid om meldingen te doen buiten 
kantooruren. Daarnaast heeft Hollands Midden bij ZonMW een subsidie gekregen voor het versterken 
van de niet-acute meldingen”. Dit is dus geen stilstaande organisatie, maar het blijft in ontwikkeling om 
de dienstverlening te verbeteren. Hierdoor kan er verwarring ontstaan in de lokale doorvertaling. Dit 
punt actiepunt vraagt om lokaal nogmaals met elkaar om tafel te gaan zitten en de afspraken door te 
nemen. Dit is een lokale actie.

Wat gebeurt er nadat een melding is gedaan bij bijvoorbeeld gemeente, politie o f sociaal team. Is er 
een onderlinge afstemming? Is daarbij ook regionaal overleg?
Wanneer er een melding binnenkomt bij de gemeente, politie of het Sociaal Team, zal deze de 
inschatting maken of het lokaal opgepakt kan worden, of dat het een melding voor het Meldpunt Zorg & 
Overlast moet worden. Er zijn korte lijntjes tussen het Sociaal Team, de politie en het Meldpunt Zorg & 
Overlast waarbij het duidelijk is wie op welk moment de regie heeft.

Postadres Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel T 0180 330300 F 0180 330329 E gemeente@zuidplas.nl www.zuidplas.nl
Locatie Gemeentehuis Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel

Pagina 6 van 9

mailto:gemeente@zuidplas.nl
http://www.zuidplas.nl


gemeente

Zuidplas
ons kenmerk
U20.001943

onderwerp
Reactie Advies Plan van aanpak Personen met verward gedrag

Regionaal zijn er de Begeleidingsgroep en de Werkgroep Zorg- en Veiligheidshuis en Wvggz. Hierin 
wordt regionaal afgestemd over beide thema’s. Ook is er het Portefeuillehoudersoverleg Publieke 
Gezondheid, waarin de publieke gezondheid in de regio Hollands Midden op bestuurlijk niveau wordt 
besproken.

De Adviesraad adviseert aan te geven hoe de taak van de gemeente in het kader van de Wvggz wordt 
opgepakt (zie ook punt 7 en 8).
Wij nemen uw suggestie over en hebben de taak van de gemeente voor de Wvggz duidelijker 
omschrijven in het plan van aanpak. Dit is toegevoegd aan bijlage 1.

Bouwsteen 5 Beoordeling en risicotaxatie
Is geen echt actiepunt. Meer doorlopende actie.
Het is ons niet geheel duidelijk naar welk actiepunt u refereert met deze opmerking. Voor beide 
actiepunten geldt dat dit inderdaad acties zijn die doorlopend aandacht behoeven. Wel zijn ze 
geformuleerd als actiepunt, omdat bleek dat dit op dit moment nog niet helemaal goed loopt. De actie is 
dus om ervoor te zorgen dat er extra aandacht aan besteed wordt,

Is aan te geven in hoeverre de AVG een goede aanpak in de weg staat?
De gewijzigde privacywet levert voor veel organisaties nieuwe situaties op. Dit komt enerzijds doordat 
er dingen niet meer mogelijk zijn die voorheen wel mochten. Anderzijds is er nog veel onbekend in wat 
er wel en niet meer gedeeld mag worden. Uit voorzorg deelt men helemaal niet meer.

Het is lastig om aan te geven in hoeverre de AVG-wetgeving een goede aanpak in de weg staat. Een 
groot gedeelte van het proces na een melding is geregeld door Khonraad, een beveiligd 
computerprogramma waarin noodzakelijke gegevens verwerkt kunnen worden en ingezien via een 
beveiligde inlog. Het 'sparren' met ketenpartners, is hiermee niet geregeld. Dit is waardevol voor een 
goede aanpak, maar kan ernstige gevolgen voor de cliënt hebben. De inbreuk van verplichte zorg kan 
een grote impact hebben op hem/haar. Het is belangrijk dat alle ketenpartners weten wat ze kunnen 
delen, zodat ze binnen de kaders van de wet toch een goede hulpverlening kunnen bieden. Bij 
bouwsteen 5 is dit toegevoegd.

In deze bouwsteen wordt in het geheel niet gerept over de rol van de burgemeester in geval van een 
crisissituatie. De Adviesraad adviseert deze rol duidelijk aan te geven (zie ook punt 7 en 8 en 
bouwsteen 4)
Wij kunnen ons vinden in uw suggestie en hebben de gemeentelijke verantwoordelijkheden in het kader 
van de Wvggz, en de rol van de burgemeester specifiek, duidelijker omschrijven in het plan van 
aanpak. U kunt dit vinden in bijlage 1.

Bouwsteen 6 Toeleiding
Maken van afspraken binden aan termijnen.
Er zijn termijnen verbonden aan het actiepunt. Dit is terug te vinden in bijlage 2. De termijn bij de actie 
is het derde kwartaal van 2020.

De Adviesraad constateert dat er pas in 2022 gestart wordt met het Zorg- en Veiligheidshuis (waarbij 
het niet denkbeeldig is dat er vertraging optreedt). De Adviesraad adviseert aan te geven hoe een en 
ander tot die tijd geregeld is.
U stelt dat er in 2022 gestart wordt met het Zorg- en Veiligheidshuis. De informatie die in het plan van 
aanpak staat is niet correct. Er wordt kwartaal 1 van 2021 gestart met het Zorg- en Veiligheidshuis. Wij 
hebben dit aangepast in het plan van aanpak.

Op dit moment zijn er al lokale overleggen waarbij casussen worden besproken die zowel onder het 
zorg- als onder het veiligheidsdomein vallen. Het Zorg- en Veiligheidshuis borgt regionale overleggen 
hierover. Wij hebben dit toegevoegd aan het plan van aanpak.
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Verder vraagt de Adviesraad zich af hoe het Zorg- en Veiligheidshuis zich verhoudt tot het 
Veiligheidshuis Midden Holland (in Gouda)?
Op dit moment werken de lokale teams, het zorghuis en het veiligheidshuis parallel naast elkaar. 
Hierdoor zijn de processen onvoldoende met elkaar verweven. Om een goede multidisciplinaire aanpak 
te bieden, is het belangrijker dat deze processen dichter bij elkaar komen. Het doel van het Zorg- en 
Veiligheidshuis is om een meer integrale aanpak te bieden voor casussen die zowel in het zorg- als in 
het veiligheidsdomein vallen.

Bouwsteen 7 Vervoer
Maken van afspraken binden aan termijnen.
Ook voor dit actiepunt is een termijn vastgesteld, te weten kwartaal 3 van 2020.

Als de politie mensen niet vervoert, aan welke rol van de gemeente Zuidplas wordt dan gedacht? De 
Adviesraad adviseert dit punt te verduidelijken.
Er lopen op dit moment verschillende landelijke pilots voor nieuwe, passende vormen van vervoer met 
psychiatrische hulpverlening. Op grond van de Tijdelijke wet ambulancezorg ligt de 
verantwoordelijkheid voor dit vervoer bij de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV). Recentelijk is 
landelijk gekeken hoe dit werkt, waarbij betrokken partijen (GGZ Nederland, Mind, Zorgverzekeraars 
Nederland, politie en VNG) hun steun hebben uitgesproken om zowel voor als na de psychiatrische 
beoordeling de verantwoordelijkheid bij de RAV’s te laten. Wel is het zo dat regionaal ervoor gekozen 
kan worden om onderaannemers in te schakelen om uitvoering hieraan te geven. Hoe dit in de regio 
Hollands-Midden geregeld gaat worden en wat de rol van Zuidplas is, is op dit moment nog niet 
bekend. Hierdoor is het nog niet mogelijk om dit punt te concretiseren.

Bouwsteen 8 Passende zorg, ondersteuning en straf
Wie bepaalt of en wanneer bemoeizorg kan worden ingezet? Bovendien is bemoeizorg toch niet 
specifiek of uitsluitend voor personen met verward gedrag? Zie in dit verband ook de opmerkingen bij 
de bouwstenen 2,3,4 en 5.
Verschillende organisaties bieden bemoeizorg. Het Meldpunt Zorg & Overlast zorgt voor overzicht in dit 
veld door meldingen aan te nemen en procesregie te voeren. Zij bepalen dus ook wanneer bemoeizorg 
ingezet wordt.

De Adviesraad sociaal domein Zuidplas geeft terecht aan dat bemoeizorg niet specifiek of uitsluitend 
voor personen met verward gedrag is. Dat wordt ook niet gesuggereerd in dit plan. Elke organisatie 
heeft zijn eigen expertise. De Brijder, GGZ Rivierduinen (gezamenlijk vanuit de FACT-teams) en 
Humanitas Homerun leveren specialistische bemoeizorg op het gebied van verslaving, psychiatrie en 
(licht) verstandelijke beperking.

Onderlinge afstemming vraagt een regierol. Neemt de gemeente deze regierol op zich?
De samenwerking tussen GGZ en de partners is geformuleerd als actiepunt, waarin de GGZ een 
regierol heeft, zoals u kunt terugvinden in bijlage 2. Wel is dit afhankelijk van het onderzoek naar de 
Wijk-GGZ’er. Wanneer blijkt dat deze aangesteld dient te worden, zou deze persoon een belangrijke rol 
hierin kunnen spelen. Voor nu ligt de regierol bij de GGZ.

Bouwsteen 9 Informatie-uitwisseling
Convenant huisuitzettingen met AVG in overeenstemming brengen. Overigens is dat een problematiek 
die breder speelt dan alleen in Zuidplas. Volgens de Adviesraad past het convenant beter bij het 
dossier Armoede en Schulden.
Het convenant huisuitzettingen, en alle convenanten die de gemeente aangaat, wordt juridisch getoetst. 
Dit is de reden waarom een AVG-check niet specifiek als actiepunt benoemd is. Zoals ook aangegeven 
bij bouwsteen 2, erkennen wij dat de problematiek rondom huisuitzettingen breder is dan alleen in 
Zuidplas. Ook weten wij dat de mensen die hiermee te maken krijgen, niet uitsluitend personen met 
verward gedrag zijn. Het beleidsdomein Armoede en Schulden is dan ook betrokken bij het convenant 
huisuitzettingen.
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Bijlage 1
In het schema is niet opgenomen dat ook huisartsen en thuiszorg geconfronteerd worden met personen 
met verward gedrag.
Dit is niet correct. De huisarts is wel genoemd in dit schema.

U heeft gelijk dat thuiszorg niet genoemd is. Hoewel de thuiszorg geconfronteerd kan worden met 
personen met verward gedrag, zijn er daarnaast nog veel meer organisaties die hiermee te maken 
kunnen krijgen. Er is voor gekozen om niet alie organisaties te noemen. Zij kunnen allemaal een 
melding doen, wat dan vervolgens dus boven in het schema start.

Wij danken u voor uw uitgebrachte advies. Wij hopen hiermee naar voldoening gereageerd te hebben 
op uw opvattingen en vragen. Mocht u nog vagen hebben, dan kunt u contact opnemen met Mijke 
Hardenbol via het telefoonnummer boven aan deze brief (ma,di,do,vr) of via e-mail: 
mijke.hardenbol@zuidplas.ni.

Met vriendelijke groet,
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