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Voorstel
1. Akkoord gaan met de ZonMW subsidieaanvraag Aanpak Personen met Verward Gedrag (APV).
2. De samenwerkingsovereenkomst ‘Aanpak verwarde overeenkomst’ vaststellen.
3. Instemmen met het voorstel ‘ZonMW subsidieaanvraag Aanpak Personen met Verward
Gedrag (APV).

Kernboodschap
In de Nederlandse media en politiek is steeds meer aandacht voor incidenten rondom mensen die
verward gedrag vertonen. De Ministeries van VWS en VenJ en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) geven via ZonMW stimuleringssubsidies om een sluitende aanpak voor deze groep
te bewerkstelligen. De ambitie voor deze sluitende aanpak is opgenomen in het beleidsplan, maar
heeft niet de focus, behelst geen vacatiegelden voor partners en heeft een grotere tijdspanne dan de
deadline die het Rijk voor ogen heeft (oktober 2018). Daarom vraagt de regio een subsidie bij ZonMW
aan van 2,5 ton om hierin te voorzien. Deze subsidie vraagt om een plan van aanpak en minimaal 25%
cofinanciering die kan worden gedekt uit de begroting van het regionale programma Bescherming &
Opvang. Daarnaast ligt onder de subsidieaanvraag een samenwerkingsovereenkomst. De kernpartners
hebben al toegezegd deze te tekenen.
Aanleiding
In de Nederlandse media en politiek is steeds meer aandacht voor incidenten rondom mensen die
verward gedrag vertonen. Het gaat om mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor
het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. In oktober 2015 benoemden de
ministeries van VWS en VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het aanjaagteam
Verwarde Personen. Voornaamste doel van het aanjaagteam was het bevorderen van een sluitende
aanpak per gemeente voor personen met verward gedrag. Eind september 2016 bood het
aanjaagteam haar eindrapportage aan. Het aanjaagteam presenteert daarin negen bouwstenen
waaraan gemeenten vorm moeten geven om te komen tot een sluitende aanpak. Inmiddels is het
aanjaagteam opgevolgd door een schakelteam om de sluitende aanpak op regionaal/lokaal niveau
verder te begeleiden. Daarnaast hebben de Ministers en de VNG ZonMW de opdracht gegeven om bij
te dragen aan een sluitende zorgaanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving door het
uitvoeren van onderzoek, landelijke informatiecampagnes en stimuleringssubsidies.
De aanbevelingen van het Aanjaagteam Verwarde Personen sluiten mooi aan op de ambities, die door
de regio Gooi- en Vechtstreek al eerder zijn ingezet met het beleidsplan Bescherming & Opvang 20172020. Dit beleidsplan biedt een stevige basis om ook een sluitende aanpak voor personen met verward
gedrag uit te werken. De ambitie voor deze sluitende aanpak is opgenomen in het beleidsplan, maar
heeft niet de focus, behelst geen vacatiegelden voor partners en heeft een grotere tijdspanne dan de
deadline die het Rijk voor ogen heeft (oktober 2018). Extra inzet is daarom nodig op de thema’s
‘preventie & vroegsignalisering’, ‘hulpverleningsketen en nazorg’ en ‘hoogwaardige en afgestemde
crisiszorg’. Zowel als het gaat om mankracht als om activiteiten gericht op personen met verward
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gedrag. Daarom vraagt de regio een subsidie bij ZonMW aan van 2,5 ton om hierin te voorzien. Deze
subsidie vraagt om een plan van aanpak en minimaal 25% cofinanciering die kan worden gedekt uit de
Bescherming & Opvang begroting. Daarnaast ligt onder de subsidieaanvraag een
samenwerkingsovereenkomst. De kernpartners hebben al toegezegd deze te tekenen.
Doel
Stimuleringssubsidie bij ZonMW aanvragen voor de sluitende aanpak voor personen met verward
gedrag
Argumenten
1. Het directieoverleg heeft de regio verzocht meer in te zetten op derde geldstromen. Deze
aanvraag komt hieraan tegemoet
2. Het is een makkelijk binnen te halen subsidie, omdat het een concretisering betreft van een
gedragen en (bijna) door alle raden vastgesteld beleidsplan Bescherming & Opvang.
Daarnaast is de cofinanciering gedekt uit de posten ‘versterken veiligheid van de opvang’ en
‘haalbaarheidsonderzoek passend vervoer’ van datzelfde plan.
3. De subsidie zal vooral worden ingezet voor een projectleider en vacatiegelden voor
deelnemers aan de werkgroepen. De projectleider kan de handvatten die ontwikkeld zijn op
landelijk niveau door ontwikkelen voor onze regio, meters maken op een aantal belangrijke
projecten en vervolgsubsidies rondom personen met verward gedrag aanvragen. De
vacatiegelden voor deelnemers van de werkgroep zorgen voor meer commitment van de
partners aangezien zij voor samenwerking niet worden bekostigd.
4. Gezien de argumenten 2 en 3 en de deadline van 6 juni is het verzoek aan het DO om dit plan
ter vaststelling voor te dragen aan het portefeuillehoudersoverleg. Dit overleg zal ondanks de
recente vaststelling van de colleges gevraagd worden hun colleges mee te nemen in deze
aanvraag. In het bijzonder de burgemeesters, omdat een aantal projecten uit het plan van
aanpak om afstemming met de politie en veiligheidsaspecten behelzen.
5. Op basis van voorgaande argumenten is het logisch dat de voorzitter van het
portefeuillehoudersoverleg en portefeuillehouder van Bescherming & Opvang wethouder Van
der Want het convenant tekent, die onder deze subsidieaanvraag ligt, namens de gemeenten
uit de regio Gooi- en Vechtstreek.
Kanttekeningen
Incidenten rondom personen met verward gedrag hebben hoge politieke gevoeligheid, die van
invloed kunnen zijn op de uitvoering van de projecten. Partners, inwoners, cliënten en naasten zullen
daarom nauw betrokken worden en ook de verantwoordelijke bestuurders zullen frequent worden
geïnformeerd.
De gevolgen van de extramuralisering in de volle breedte van de zorg (dementie, GGZ, LVB, BW) kan
verder leiden tot toename van verwarde personen. Risico is dat het leidt tot een toename van het
aantal meldingen in plaats van de beoogde stabilisatie. Ook wachtlijsten in de Basis GGZ en
specialistische GGZ kunnen leiden tot een toename van meldingen.
Financiën
Project

Wanneer

Voorlichtingscampagnes en
trainingsaanbod

2017-2018

Kosten
€ 96.000

Kostenposten
€ 6.375

€ 89.625
Ontwikkeling sluitende aanpak

2017-2018

€ 84.150

€ 63.750
€ 20.400
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Toelichting
Inzet 75 uur projectleider a 85 euro per
uur voor uitzetten campagnes en
trainingsopdrachten
Voorlichtingscampagnes en trainingen
Inzet 750 uur projectleider a 85 euro per
uur
Werkgroep eens de maand.
Vacatiegelden en reiskosten

Ontwikkelen herstelacademie
& herstelwerkplaats door
ervaringsdeskundigen

2017-2018

Versterken risicotaxatie

2017-2018

€ 34.250

€ 29.750
€ 4.500

€ 36.150

€ 25.500
€ 10.650

Afgestemde 24/7 ambulante
crisiszorg

2018

€ 37.850

€ 29.750
€ 8.100

Versterken veiligheid bij
(crisis)opvang

2017

€ 2.550

€ 2.550

Haalbaarheidsonderzoek
passend vervoer

2017

€ 12.340

€ 5.950
€ 6.390

Vier keer per jaar
overkoepelend overleg met
partners, cliënt- en
naastenvertegenwoordigers.
Onvoorzien
Totaal

2017-2018

€ 1.000

€ 1.000

2017-2018

€30.429
€ 334.719

professionals €255,- per keer, 4 leden,
10 werkgroepen per jaar. 255*4*10*2 =
19.500. Vacatiegelden en reiskosten
cliënt en naastenvertegenwoordigers
€15,- per keer, 3 leden, 10 werkgroepen
per jaar. 15 * 3 * 10 * 2 = 900
Inzet 350 uur projectleider a 85 euro per
uur
Een werkgroep in de maand.
Vacatiegelden en reiskosten cliënt en
naastenvertegenwoordigers €15,- per
keer, 15 leden, 10 werkgroepen per jaar
15 * 15 * 10 * 2 = 4.500
Inzet 300 uur projectleider a 85 euro per
uur
Een werkgroep in de maand.
Vacatiegelden en reiskosten
professionals €255,- per keer, 4 leden, 5
werkgroepen per jaar. 255*4*5*2 =
10.22
Vacatiegelden en reiskosten cliënt en
naastenvertegenwoordigers €15,- per
keer, 3 leden, 5 werkgroepen per jaar.
15 * 3 * 5 * 2 = 450
Inzet 350 uur projectleider a 85 euro per
uur
Een werkgroep in de maand.
Vacatiegelden en reiskosten
professionals €255,- per keer, 4 leden,
10 werkgroepen per jaar. 255*3*10 =
Vacatiegelden en reiskosten cliënt en
naastenvertegenwoordigers €15,- per
keer, 3 leden, 10 werkgroepen per jaar.
15 * 3 * 10 = 450
Inventarisatie, evaluatie en regelen
veiligheid van opvang door projectleider
30 uur * 85 = € 2.550
Inzet 70 uur projectleider a 85 per uur
Een werkgroep per 8 weken
Vacatiegelden en reiskosten
professionals €255,- per keer, 4 leden, 6
keer per jaar 255*4*6 = 6120
Vacatiegelden en reiskosten cliënt en
naastenvertegenwoordigers €15,- per
keer, 3 leden, 6 keer per jaar
15 * 3 * 6 = 270
Vacatiegelden en reiskosten cliënt- en
naastenvertegenwoordigers. €25,- * 5
leden * 4 keer * 2 jaar = 600,10% van totaal
€ 250.000 ZonMW
€ 84.719 cofinanciering

Uitvoering
De uitvoeringsdiensten zullen uitgebreid betrokken worden bij de ontwikkelingen van het aanbod en
de samenwerking met partners. De tijdsinvestering die dit van hen vraagt is meegenomen in de
planning van projecten uit het Beleidsplan Bescherming & Opvang, zoals besproken met de
projectleiders Sociaal Domein.
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Bijlage(n)
Nummer
Bijlage 1.
Bijlage 2.
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Omschrijving
Uitgewerkt concept plan van aanpak AVP
Concept samenwerkingsovereenkomst

