
   
 

ADVIES  

  
Datum advies:  13-11-2018  

 

Onderwerp:  Sluitende aanpak Leusden voor mensen met verward gedrag en mensen die 

   opvang en bescherming nodig hebben (2018-2020) 

 
Betreffende stuk: Opgesteld door gemeente:  29-10-2018 

Ontvangen door Praad:  01-11-2018 
Advies Praad:    13-11-2018 

 
Geacht college, 
 
Hierbij ontvangt u het advies van de participatieraad aangaan bovengenoemd onderwerp 
Dit advies is als volgt tot stand gekomen. 

a. De participatieraad heeft op 7 en 21 juni twee vergaderingen met betrokken partners, 
begeleid door het bureau Partners en Pröpper, als toehoorder bijgewoond 

b. Er is een bezoek gebracht aan een GGZ-instelling om te zien en horen hoe het opvangbeleid 
aldaar geregeld is en hoe de samenwerking met de politie vorm is gegeven. 

c. De verslagen van het Schakelteam dat advies heeft uitgebracht aan de staatssecretaris 
d. De brief van de staatssecretaris aan de kamer d.d. 27-09-2018  
e. Bespreking met een andere participatieraad n.a.v. plannen die de gemeente aldaar heeft 

ontwikkeld. 
 
Tevens verwijzen we naar een door de participatieraad eerder uitgebracht ongevraagd advies d.d. 
11-1-2018 welke u hierbij ingesloten aantreft. 
 
Bij het opstellen van dit advies werd node de nota CUP gemist welke door de gemeente ondanks 
verzoek van de participatieraad niet aan haar  is toegezonden. 
 
 
Adviesvraag 1: 
 

Na 3 jaar moet deze aanpak een onderdeel zijn van de reguliere werkwijze van gemeente en 
maatschappelijke organisaties. Kunt u zich in deze aanpak vinden? Heeft u hier nog nadere 
opmerkingen over? 

 
De aanpak van personen met verward gedrag dient nog structureel geborgd te worden in de eigen 
lokale en regonale structuren. Dat is een enorme weerbarstige maatschappelijke opgaaf die 
enenerzijds een houdings- en gedragsverandering vraagt van betrokken partijen, anderzijds beperkt 
wordt door de financieringsmogelijkheden als gevolg van de “schottingsstructuur”, waardoor een 
geïntegreerde aanpak moeilijk te realiseren is. 
 
De particpatieraad kan zich gezien bovenstaande vinden in een traject van 3 jaar om te komen tot 
een gemenschappelijke werkwijze. Hierbij geeft de participatieraad wel de volgende adviezen. 
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a. Gezien het feit dat aan de politie een andere rol is toebedeeld in het hele proces rond de 

opvang en begeleiding van personen met een verward gedrag, spreekt de particpatieraad 
haar bezorgheid uit over het feit dat de politie niet heeft deelgenomen aan de 
voorbereidende besprekingen, noch dat zij genoemd wordt in het overzicht ’betrokken 
partners’. Het is de participatieraad bekend dat de politie wel was uitgenodigd, maar daar 
geen gehoor aan heeft gegeven. 

 
De participatieraad adviseert u dringend (zie ook ook ons ongevraagde advies van 
11-01-2018) de politie nauw bij de door u voorgestane aanpak te betrekken. Wellicht 
is hier een rol voor de burgemeester weggelegd. 

 
b. De particpatieraad adviseert u gezien de schottenproblematiek conform het advies van het 

schakelteam een ‘persoonsvolgend budget’ in te stellen. Dit kan worden gerealiseerd door 
een klein percentage van alle betrokken finacieringsstromen regionaal of lokaal samen te 
voegen tot een pot die het voor de doelgroep mogelijk maakt direct te doen wat nodig is. 
Tijdverspilling met uitzoeken wie wat moet betalen kan dan worden voorkomen. 
  

c. De Taskforce ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ heeft benoemd dat binnen de wettelijke 
kaders vaak meer kan dan men denkt. In het kader van het ZonMw actieprogramma rond 
mensen met verward gedrag bestaat al geruime tijd de mogelijkheid van ondersteuning bij 
het experimenteren met het bieden van begeleiding en zorg in wisselende mate van 
intensiteit.  

De participatieraad adviseert u deze mogelijkheden te onderzoeken.  
 

d. Tenslotte noemen wij nog de subsidieregeling preventiecoalities waarmee VWS de 
structurele samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten op het gebied van 
preventieactiviteiten voor risicogroepen wil stimuleren en activeren.  

De participatieraad adviseert u deze mogelijkheid te onderzoeken.  
 

e. In het CUP wordt een uitbreiding van de uren ‘Veiligheid’ voorzien, maar er ontbreekt de 
Participatieraad zicht op de juiste taakopdracht voor de betrokken functionaris(sen) om te 
bezien of de doelstelling van betere casusregie en continuïteit worden bereikt.. 

De participatieraad adviseert u met de ketenpartners afspraken te maken over de 

 rol van de nieuw aan te stellen functionaris voor veiligheid en crisisbeheersing. 

Tevens adviseert de participatieraad u om het voortgangsproces nauwkeurig te 

moniteren op grond van nog te formuleren parameters. Hierbij stelt de 

participatieraad voor om dit halfjaarlijks te doen. 

 

 Adviesvraag 2. 
 

In de totstandkoming van de notitie waren wel cliëntvertegenwoordigers 
betrokken, maar de doelgroep zelf niet. We willen in de verdere uitwerking van 
de sluitende aanpak de inbreng van cliënten structureel borgen (zie 
bouwsteen 1). Heeft u nog suggesties hoe we dit kunnen versterken? 
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De participatieraad adviseert om de projectcoördinator in gesprek te laten gaan met 
de doelgroep, o.a. middels de cliëntenraden van relevante instellingen als GGZ-
centraal, Beweging 3.0. Daarmee kan een mogelijke tunnelvisie van behandelaars c.q. 
dienstverlenede instanties worden voorkomen en kan de vraagstelling vanuit de 
doelgroep helderder worden. 

 
Adviesvraag 3. 
 

Een belangrijk aspect in het ‘omgaan met verwarde personen/personen die 
opvang & bescherming nodig hebben’ is dat de samenleving begrip toont voor 
mensen die zich net iets anders gedragen. We omarmen dan ook het manifest 
‘oog voor elkaar’ en willen vanuit dat gedachtegoed een lokale campagne 
starten. Heeft u hiertoe nog concrete suggesties? En ziet u hier nog een rol 
voor de Participatieraad? 

 
  De participatieraad adviseert u de gemeentelijke pagina in de Leusder Krant te  
  benutten voor het publiceren van procedures en van voorbeelden op een zodanige 
  manier dat veel ‘koudwatervrees’ wordt weggenomen. Dat duidelijk wordt op welke 
  wijze burgers zelf kunnen bijdragen aan goede opvang van verwarde mensen. 
  De partiipatieraad heeft hierin zelf o.i. geen rol. 
 
N.B. 
Gezien het belang van dit onderwerp stelt de participatieraad het op prijs om enerzijds via genoemde 
rapportages op de hoogte te worden gehouden over de voortgang. Anderzijds ontvangt zij graag de 
uitnodiging m.b.t. de komende overleggen welke met de participanten worden belegd. 
 
 
Namens de participatieraad 
 
Rob Leeuwenburg 


