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 Het aanjaagteam Verwarde Personen heeft eind september haar werkzaamheden afgerond. 
Aangezien de doelstellingen nog niet gehaald zijn, zullen haar werkzaamheden worden 
voorgezet door het zogenaamde schakelteam. U stelt terecht dat alle betrokken partners de 
verantwoordelijkheid delen voor het vraagstuk van verward gedrag, waarbij gemeenten de 
lokale regierol hebben en waarbij de systeemverantwoordelijkheid ligt bij het rijk.  

Het afgelopen jaar heeft het aanjaagteam lokale partijen ondersteund bij de aanpak van 
verwarde personen door het ontwikkelen van bouwstenen en het bevorderen van een 
sluitende aanpak door alle gemeenten. Binnen gemeenten is op dat terrein veel gebeurd. Het 
aanjaagteam had echter ook als opdracht inzicht te verkrijgen in de belemmeringen die niet 
op lokaal/regionaal niveau opgelost konden worden, maar die om aanpassingen in de keten 
op systeemniveau vragen. Wij constateren dat deze opdracht slechts beperkt is uitgevoerd. 
De regioburgemeesters gaven echter bij de start van het aanjaagteam aan (brief 14 oktober 
2015), dat een aantal van deze landelijke knelpunten al op korte termijn door het ministerie 
van VWS opgepakt moest en kon worden. Wij willen onze teleurstelling uiten over de 
voortgang die op deze punten is gemaakt.  

 

Grote zorg hebben wij over de voortgang op het onderwerp vervoer. De politie heeft landelijk 

aangegeven te stoppen met het vervoer in 2017 van personen met verward gedrag die geen 

strafbaar feit hebben gepleegd. We begrijpen de beweegredenen van de politie als het gaat 

om de humaniteit, maar zo lang er geen vervangende afspraken zijn, zal de politie dan ook op 

basis van artikel 3 van de Politiewet gewoon moeten optreden in geval van openbare orde 

overlast door verwarden personen.  

Wij hebben u bij de start van het aanjaagteam gevraagd om op korte termijn om tafel te gaan 

met Zorgverzekeraars Nederland, GGZ-NL en AZN om tot landelijke afspraken te komen over 

vervoer. Vervolgens zouden de gemeenten de landelijke afspraken regionaal kunnen 

uitwerken met RAV, de regionale politie-eenheid en regionale GGZ. Die landelijke afspraken 

zijn echter niet gemaakt. De gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid, maar komen 

daarbij aan de grens van hun mogelijkheden.  

 

We waarderen het dat het kabinet structureel geld bij de begroting heeft vrijgemaakt voor de 

sluitende aanpak. Er is op dit moment echter nog geen beeld over welke gelden noodzakelijk 

zijn voor welke thema’s. U stelt structureel zes miljoen beschikbaar voor vervoer terwijl er nog 

geen beeld is van wat de daadwerkelijke kosten zijn. Wij verwachten dat een substantieel 

hoger bedrag voor vervoer noodzakelijk is. Wij stellen voor gezamenlijk een concrete 

berekening te maken van de benodigde extra middelen.  
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Niet alleen de financiering van vervoer heeft open einden. Ook het goed regelen van de 

triage, te beginnen op de meldkamer, de beschikbaarheid van opvangcapaciteit voor mensen 

met verward gedrag en 24/7 beschikbaarheid van meldpunten vergen nog overleg tussen het 

Rijk, zorgverzekeraars en gemeenten. In grote steden bijvoorbeeld kan eerste opvang uit 

productfinanciering ZVW (dbc's) kostendekkend worden georganiseerd door het grote aantal 

crisisinterventies op jaarbasis. In dun bevolkte regio's is dit niet haalbaar op basis van deze 

financieringssystematiek.  

Ook bij deze thema’s stellen we voor gezamenlijk een concrete berekening te maken van de 

benodigde extra middelen.  

 

Een laatste punt van zorg gaat over de overgang tussen de forensische zorg en de reguliere 

ggz en betreft zowel de capaciteit als de kwaliteit, waarbij ook aandacht moet zijn voor de 

onbehandelbaren en uitbehandelden. Ook op dit onderwerp is afgelopen jaar nauwelijks 

voortgang geboekt. Het aanjaagteam is blijkbaar die mening ook toegedaan aangezien ze 

stelt in haar rapportage dat er onvoldoende beveiligde zorg en te weinig flexibele op- en 

afschaling van zorg is.  

 

Uiteraard zijn en blijven gemeenten volop bezig met het vormgeven van de sluitende aanpak, 

maar snelle duidelijkheid over bovenstaande zaken is geboden om de aanpak daadwerkelijk 

sluitend te kunnen maken. In uw brief aan de Tweede Kamer geeft u aan te willen starten met 

een domeinoverstijgend bestuurlijk overleg. Dit lijkt ons een goed initiatief en het juiste 

gremium om deze zaken met elkaar te bespreken, maar naast overleg willen wij ook graag 

zien dat u op korte termijn concrete stappen zet om genoemde landelijke knelpunten op te 

lossen.  
 
De portefeuillehouders verwarde personen namens de regioburgemeesters, 
 
 
 
 
 
Peter Noordanus     Bram van Hemmen 
regioburgemeester     burgemeester Sliedrecht 
 
 
CC: Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 
 De heer O. Hoes, voorzitter schakelteam 
 
 
 
 
 
 


