
 

 

Aan de commissie MO Lokaal belang  
 

 

Uw kenmerk:    Verzenddatum:   
Ons kenmerk: 153890      
      

Onderwerp: 
 

Schriftelijke vragen over de aanpak personen met verward 
gedrag 

 
 
Geachte mevrouw Hugen, 
 
Op 3 september 2020 hebben wij van u een mail ontvangen met vragen over personen met verward gedrag. 
We hebben deze vragen conform artikel 33 van het Reglement van orde behandeld. 
 
U geeft in uw mail aan dat uw commissie MO naar aanleiding van een artikel in de Gelderlander van 
afgelopen 31 augustus vragen heeft over de inzet van de Politie en de voortgang van de preventieve aanpak 
personen met verward gedrag. 
 
Uw vraag 1. Is bekend hoe de politie inzet in onze gemeente is als het gaat om personen met verward 
gedrag? En zijn er cijfers bekend hoe het er voor staat in onze gemeente met aantallen verwarde personen? 
Neemt dit bij ons ook daadwerkelijk toe? 
 
Antwoord:  
Ook in onze gemeente is het aantal E33 meldingen (Overlast door verward of overspannen persoon) in het 
afgelopen jaar gestegen. Daar zijn een aantal mogelijke oorzaken voor die ook in het artikel in de 
Gelderlander genoemd zijn, zoals extramuralisering van de zorg. E33 is een incidentenregistratie waarbij het 
voor kan komen dat dezelfde persoon meerdere keren voorkomt en het soms geen GGZ problematiek 
betreft.  

 
E33 meldingen 2012-2019  (163)                                              E33 meldingen 2020 (tot juni 91) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uw Vraag 2. 

Bezoekadres: 

Staringstraat 25, Gendringen 

Postbus 42 

7080 AA Gendringen 

Telefoon: (0315) 292 292 

Fax: (0315) 292 293 

E-mail:  info@oude-ijsselstreek.nl 

Internet:  www.oude-ijsselstreek.nl 

 

Bezoekadres: 

 

Postbus 42 

7080 AA Gendringen 

Telefoon: (0315) 292 292 

Fax: (0315) 292 293 

E-mail:  info@oude-ijsselstreek.nl 

Internet:  www.oude-ijsselstreek.nl 
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Uw vraag 2 : Wordt er in onze gemeente gebruik gemaakt van de psycholance en zo ja, hoe vaak is deze 
ingezet? 
 
Antwoord: Samen met de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe verzorgt de GGZ Vervoersdienst (GGZV) in 
opdracht van het Wittekruis ambulancezorg het vervoer van personen met verward gedrag naar de 
beoordelingslocaties van GGnet. Zowel Politie, GGnet als de ambulancedienst zijn erg tevreden over de 
wijze waarop dit vervoer wordt verzorgd. Tot en met december 2019 zijn er 79 ritten aangepast vervoer 
gereden. In 2020 zien we een stijging en worden er tussen de 10 en 20 personen per maand vervoerd. 
Cijfers over het aantal ritten van personen uit onze gemeente zijn niet bekend. Politie geeft aan dat zij geen 
meldingen heeft van onterecht vervoer. In alle gevallen waar personen vanuit de doelgroep door de politie 
zijn vervoerd was er sprake van een strafbaar feit en/ of gevaar voor de omgeving of betrokkene zelf. Een 
gedeelte van het voervoer wordt nog steeds verzorgd door inzetten van regulier ambulancevoer omdat er 
ook sprake is van somatische (lichamelijke) klachten. 
 
Uw vraag 3: Vorig jaar tijdens de commissie MO van 21 november gaf onze burgemeester een presentatie 
over de Wet Verplichte GGZ. Er zou meer ingestoken worden op preventie, een nieuw meldpunt vanuit 
Apeldoorn, de inzet van een wijkfunctionaris en passend vervoer om de politie te ontlasten.  
 
Waar staan we 10 maanden later na deze presentatie? * Zijn er verbeteringen zichtbaar en zo ja welke? 
 
Antwoord: De aanpak personen met verward gedrag is een onderdeel van een sluitende aanpak, destijds 
geïnitieerd door het landelijk aanjaag team. In het afgelopen jaar hebben wij de diverse onderdelen van deze 
aanpak geïmplementeerd zoals het Regionaal Meldpunt, de Wet verplichte ggz, passend vervoer en onze 
lokale inzet wijkfunctionaris en het betrekken van ervaringsdeskundigen. Het betreft hier een proces om te 
komen tot integrale samenwerking om de problematiek van personen met verward gedrag efficiënt en 
effectief op te pakken. 2020 is het jaar van de implementatie.  
 

Uw vraag 4 Wat zijn de resultaten van de inzet van de wijkfunctionaris en het meldpunt Apeldoorn? En 

weten onze inwoners dit meldpunt te vinden? 

 

Antwoord: 

Ambaz is het regionaal meldpunt voor acute en niet acute zorg. ( meldpunt Apeldoorn)  

 

Voorbeeld van een melding via Ambaz: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal zijn er in onze gemeente 11 meldingen via het meldpunt ontvangen.(regionaal 228 meldingen) 

 4 meldingen gaan over hetzelfde huishouden- bekend vanuit woonoverlast en aangemeld 

bemoeizorg. 

 4 inwoners waren al bekend bij een WMO consulent: melding aan hen doorgegeven. 

 3 inwoners nog niet bekend: De wijkfunctionaris heeft contact gelegd met melder en inwoner. 

 

Bij het opstarten van het regionale meldpunt is er bewust gekozen voor een publiciteitsluwe start. Dit om de 

combinatie van acute en niet acute vragen goed te kunnen inregelen. 

Hierdoor kan het zijn dat inwoners het meldpunt nog lastig kunnen vinden. In het najaar gaan wij hier extra 

aandacht aangeven. 

Melding Ambaz regionaal meldpunt voor acute en niet acute zorg. 
Meldster vertelt dat de crisisdienst van GGNet zojuist is geweest en dat deze op dit moment niets 
kunnen betekenen. Er is geen sprake van gevarensetting. Het contact verliep kort via de brievenbus. 
De crisisdienst heeft de familie verwezen naar de WMO. Echtgenoot is circa 7 weken geleden 
opgenomen in een verpleeghuis (dementie). Echtgenote (betrokkene) stond achter deze keuze, echter 
is dit nu veranderd doordat ze hem niet mag bezoeken door het corona beleid van de afdeling.  



 

 

  

Inzet wijkfunctionaris: 

Voor onze lokale inzet hebben goede ervaringen opgedaan met het inzetten van een wijkfunctionaris. Zij 

acteren vooral proactief en preventief en kunnen daar waar het wenselijk is direct doorschakelen naar 

passende zorg. 

Tijdens de pilot fase zijn er 35 signalen binnengekomen bij de wijkfunctionaris in onze gemeente. Na een 
eerste triage bleken er 15 signalen te zijn die direct doorgezet konden worden naar specialistische en/of 
reeds betrokken hulpverlening. De overige signalen zijn door onze medewerkers opgepakt.  
 
 

 

 

 

. De WvGGZ is technisch gezien goed georganiseerd maar vraagt op onderdelen nog zeker enige 

aanpassingen.  

 

Hierbij zijn wij onder andere afhankelijke van een aantal wettelijke aanpassingen van de rijksoverheid 

 

 

 
 
 

Momenteel zijn we inzet van de wijkfunctionaris aan het evalueren. 

Uw vraag 5: Wat zijn de ervaringen van onze burgemeester met betrekking tot het “horen” van personen 
met verward gedrag. Wordt dit als een meerwaarde ervaren om een beslissing te nemen in crisissituaties? 

Antwoord: Er is beperkt ervaring opgedaan. Er waren slecht 3 crisismaatregelen waarvan er in één geval 
contact is geweest met betrokkene. Het horen van betrokkene bij het nemen van een crisismaatregel is goed 
en positief ontvangen. De reden hiervoor is dat een maatregel voor betrokkenen verstrekkende gevolgen 
kan hebben als er sprake is van een gedwongen behandeling of opname. Hoewel het nog te vroeg is voor 
het trekken van een conclusie zou het kunnen zijn dat door onze preventieve inzet het aantal 
crisismaatregelen in onze gemeente beperkt is gebleven. 

De Wvggz is technisch gezien een goede wet maar op een aantal punten onhandig. De Haagse politiek is 
aan zet, onder andere als het gaat om het woonplaatsbeginsel. De meeste verzoeken om een 
crisismaatregel komen in onze regio bij de burgemeester van Doetinchem Dit omdat de letter van de wet 
zegt: De burgemeester waar iemand zich bevindt. Veelal op de beoordelingslocatie van GGnet. De regio 
NOG heeft (aanvankelijk) ingestoken op de intentie van de wet; “het woonplaatsbeginsel”, omdat de 
betrokkenheid van de burgemeester verder gaat dan uitsluitend de situatie van het crisismoment, en 
meegewogen kan worden in hoeverre voorafgaand of naderhand de betrokkenheid van het gemeentelijk 
zorglandschap toereikend is geweest/wat nog meer kan worden ingezet. Wij zouden graag zien dat de 
keuze van de regio alsnog door een aanpassing van de wet mogelijk gaat worden. 

Tot slot. 

Wij gaan er vanuit hiermee uw vragen te hebben beantwoord. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op 
met Bert Kissing 0315-292417 of stuur een mail naar: b.kissing@oude-ijsselstreek.nl 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
Mevrouw Marijke Verstappen De heer Otwin van Dijk 
secretaris burgemeester 

spoed i.v.m. een man die een einde aan zijn leven wil maken (kortverslag wijkfunctionaris) 
 
Op vrijdag ligt er een melding vanuit de wijkagent dat er op de donderdag een man is geweest die zijn 
woning verlaten heeft na aanleiding van een ruzie met zijn vrouw en dat hij een eind aan zijn leven 
wilde maken. Verzoek om met spoed op huisbezoek te gaan en te onderzoeken of wij vanuit de 
gemeente de juiste zorg in kunnen zetten.  
Omdat er geen telefoonnummer bekend was maar alleen een adres, ben ik onaangekondigd op 
huisbezoek gegaan. Mevrouw deed open en brak in tranen uit. Haar man was al langere tijd weg, zij 
maakte zich enorme zorgen. Ik werd binnengelaten.  
Even later kwam haar man thuis, ik heb uitgelegd wie ik ben en waarom ik er was; namelijk de zorgen 
die er waren en dat ik mee wilde denken in hulp. Meneer vertelde dat hij een hersenbloeding had 
gehad. Sindsdien lukte het niet meer om zijn oude werk uit te voeren, hij had veel verdriet omdat hij 
zich vaak niet fijn voelde en veel vrienden en collega’s kwijt was geraakt. Daarnaast was er met 
regelmaat ruzie tussen hem en zijn vrouw, met name vanuit zijn gedachten zinloos te zijn nu hij 
veranderd was; geen werk, veel beperkingen, persoonsverandering.  
Ik heb de druk van de ketel kunnen halen door met spoed zorg in te zetten gericht op om leren gaan 
met niet aangeboren hersenletsel.  
 


