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Informatie stand van zaken aanpak personen met verward gedrag

Geachte leden van de raad,
Meerdere media berichtten de afgelopen maand over de problematiek rondom verward gedrag.
De politie heeft onlangs aangegeven dat zij stoppen met het vervoer en de opvang van verwarde
personen. Vanuit de G32 kwam eind september het bericht dat spoedige besluitvorming inzake de wet
Verplichte geestelijke gezondheidszorg noodzakelijk is om ook vanuit gemeentelijk perspectiefbeter in
te kunnen spelen op de problematiek van mensen met verward gedrag.
Wij hebben begrip voor het standpunt van de politie en zijn van mening dat mensen met verward
gedrag niet thuishoren in een politiecel en ook niet als verdachte personen vervoerd dienen te worden.
Met de voorzitter van de G-32 steden zijn wij van mening dat spoedige besluitvorming over de wet
Verplichte geestelijke gezondheidszorg wenselijk is.
Via deze brief willen wij u informeren over de aanpak van verwarde personen in Emmen en Drenthe.
Definitie
In Drenthe is afgesproken dat wij onderstaande definitie van verward gedrag hanteren.
1. Mensen met verward gedrag die geen overlast veroorzaken, maar wel persoonlijk leed kennen;
2. Mensen die hulp of zorg nodig hebben, overlast veroorzaken, maar niet gevaarlijk zijn;
3. Mensen die eerder in aanraking zijn geweest met strafrecht of specialistische (gedwongen) zorg;
4. Mensen met een strafrechtelijke titel, die (forensische) zorg nodig hebben.
Bovenstaande verdeling helpt om afhankelijk van de aard en omvang van het verwarde gedrag de juiste
hulp te bieden of maatregelen te treffen.
Uit de politieregistraties blijkt dat het aantal incidenten met verwarde mensen toeneemt. Deels vloeit
dit ook voort uit de brede definitie. Daarnaast zien we dat ieder afwijkend gedrag in de volksmond al
snel als 'verward' bestempeld wordt.
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Niet iedere verwarde persoon, die overlast veroorzaakt voor zijn of haar omgeving kan opgenomen
worden. We zien in dit kader meer ambulante hulp aan huis, maar vragen daarbij ook om meer begrip
van de omgeving van een verward persoon. Het geheel vraagt om een goede afstemming tussen politie,
ambulancezorg, ggz-aanbieders en andere partijen.
De situatie in Emmen
Wij volgen in Emmen de in Drenthe gekozen benadering van verwarde personen en zijn bij de
ontwikkelingen betrokken. In het kader van de aanpak van verwarde personen spelen ook de
gebiedsteams in de gemeente Emmen een belangrijke rol. Zij hebben zicht op deze kwetsbare groep in
de wijken en de dorpen. Aandachtspunt voor de toekomst is de deskundigheidsbevordering met
betrekking tot deze problematiek.
De politie houdt het aantal incidenten met verwarde personen bij. Het aantal incidentmeldingen
verward gedrag in de gemeente Emmen is gestegen: in 2013: 277, in 2014: 309, in 2015: 391 en in 2016
tot op heden 328. Hierbij merken wij op dat het gaat om meldingen van een incident. Vaak komen er
meerdere meldingen van eenzelfde incident.
Veel crisissituaties onttrekken zich aan het zicht van de omgeving. Door het naar buiten gericht werken
van de GGZ Drenthe (GGZ) bij deze problematiek, o.a. bij de huisartsen en op de spoedeisende hulp
van het ziekenhuis, worden acute situaties direct opgepakt. Globaal kan men er vanuit gaan dat er
tussen de 400-500 crisissituaties betrekking hebben op inwoners van de gemeente Emmen.
De gewenste Drentse aanpak
Verschillende partijen, waaronder gemeenten, GGZ, GGD Drenthe (GGD) en Politie, proberen nog dit
jaar om een 24-uurs spoedpoli in Assen te openen, zodat er (altijd) plek is voor crisisgevallen. Ook
wordt geprobeerd om het passend vervoer naar de spoedpoli te organiseren. Voor de uitvoering zijn
extra middelen van de Minister van Volksgezondheid gevraagd.
Binnenkort start de GGZ met het Intensive Home -team (IHT) met drie uitvalbases (Assen,
Hoogeveen en Emmen). Het IHT beoordeelt mensen in crisis, waarna behandeling van 6-12 weken kan
plaatsvinden. Dit team zal als poortwachter gaan fungeren voor de opname in de spoedpoli van de
GGZ. Het IHT-team zal dagelijks en in het weekend bereikbaar zijn tot 22.00 uur. Hierdoor is er
sprake van een duidelijke verbetering van de dienstverlening na kantooruren.
Het IHTwerkt aan de voorkant. Een verward persoon, die een GGZ-behandeling achter de rug heeft,
heeft vaak ook nog begeleiding nodig. Het komt voor dat een verward persoon de aangeboden
begeleiding niet accepteert en dus zorg mijdt. De GGD is gestart met een verkenning van een sluitende
aanpak en boordeling van problemen met personen met verward gedrag. Ook wordt onderzocht hoe
niet acute politiemeldingen over personen met verward gedrag kunnen worden opgevolgd en bij de
juiste organisatie en hulpverlener kunnen worden weggezet.
Wij zullen u, via het presidium, voorstellen in een commissievergadering de GGZ een nadere
toelichting te laten geven op de stand van zaken met betrekking tot de aanpak van mensen met
verward gedrag.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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