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Datum advies:

11-01-2018

Onderwerp:

Verwarde personen

In december heeft de Participatieraad advies uitgebracht aangaande de verordening
jeugdhulpverlening.
Op grond van verkregen informatie uit haar netwerk brengt de Participatieraad onderstaande
ontwikkeling u hierbij onder de aandacht.
In het afgelopen jaar heeft het Schakelteam Verwarde Personen (bestaande uit vertegenwoordigers
van Politie, OM, gemeenten, GGZ, VGN, cliënten- en familieorganisaties) onderzocht op welke wijze
de behandeling, signalering en monitoring van deze groep mensen kan worden verbeterd door de
gehele (zorg)keten.
Tot voor kort was de politie in de lead en registreerde het aantal meldingen waarbij er geen relatie
gelegd kon worden tussen incident en persoon. Gevolg was dat recidief gedrag niet zichtbaar werd
en daarmee een onjuist beeld van het aantal incidenten ontstond.

Sinds kort is een nieuwe procedure van start gegaan.
De melding blijft in de meeste incidenten bij de politie binnenkomen. Deze bepaalt of er van een
dreigingsnivo (persoon en/of omgeving) sprake is.
Zo ja :

dan treedt de politie handelend op.

Zo neen:

Dan wordt een van de crisisdiensten (GGZ) ingezet.
De inzet kan variëren in intensiteit. Minimaal thuisbrengen tot gedwongen opname
en alles wat daar tussen zit.

Daar begin- en eindmoment van de interventie niet altijd duidelijk is, is overeengekomen dat de GGZ
proceseigenaar is en derhalve het moment en het ingezette traject dient te registreren.
Ongevraagd Advies aan de gemeente Leusden:
Gezien bovenstaande adviseert de Participatieraad om in het overleg met de Gemeente Amersfoort
na te gaan op welke wijze binnen Groot Eemland vorm en inhoud wordt gegeven aan bovenstaande
ontwikkeling opdat betrokken partijen binnen het Leusdense hierover geïnformeerd kunnen worden.
Tevens heeft dit mogelijk consequenties voor de financiële afspraken die nu gelden ten aanzien van
de kostenverdeling m.b.t. betreffende opvang en begeleiding. Ook dienen er afspraken gemaakt te
worden aangaande de rapportage over (omvang en aard van de) betreffende meldingen en
interventies. Zie hiervoor ook de rapportage SD welke ter info in december (kenmerk aan de
Participatieraad is toegezonden.

