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Onderwerp: Adviesaanvraag aanpak personen met verward gedrag

Inleiding
De Adviesraad Sociaal Domein van Baarle-Nassau heeft op dinsdag 11 september 2018 een
adviesaanvraag aanpak personen met verward gedrag ontvangen.
De Adviesraad heeft in haar vergadering dd. 04-09-2018 een heldere presentatie gehad over
het onderwerp aanpak personen met verward gedrag.
Het is duidelijk geworden dat de afgelopen jaren steeds meer meldingen over personen met
verward gedrag worden geregistreerd. Het is een vraagstuk van alle tijden. De laatste jaren
neemt de aandacht voor opvang, zorg en ondersteuning voor mensen die verward gedrag
vertonen echter toe.
De ervaren toename van problematisch verward gedrag heeft de alarmbellen doen rinkelen.
De landelijke politiek heeft vanuit urgentiebesef in september 2015 een aanjaagteam
ingesteld. Het is de bedoeling dat alle gemeenten en regio’s per 1 oktober beschikken over
een goed werkende aanpak voor personen met verward gedrag.
Definitie
Kunnen we uitgaan van de volgende definitie?
“Het gaat om mensen die grip op hun leven (dreigen) te verliezen, waardoor het risico
aanwezig is dat zichzelf of anderen schade berokkenen”.
Concrete adviesaanvragen
De adviesraad Sociaal Domein heeft het advies opgesplitst in 2 concrete vragen.
1. Kan de Adviesraad Sociaal Domein Baarle-Nassau instemmen met de beschreven
inventarisatie en de actiepunten die daaruit voortvloeien?
2. Zijn er nog punten die de Adviesraad Sociaal Domein Baarle-Nassau zou willen
meengeven aan de gemeente bij het realiseren van de voorgestelde aanpak
Advies van de Adviesraad Sociaal Domein
1. Kan de Adviesraad Sociaal Domein Baarle-Nassau instemmen met het voorgesteld
besluit en de actiepunten die daaruit voortvloeien?
Antwoord: Ja
2. Zijn er nog punten die de Adviesraad Sociaal Domein Baarle-Nassau zou willen
meegeven aan de gemeente bij het de aanpak personen met verward gedrag?
Antwoord: Ja

In de aanpak voor personen met verward gedrag staan 9 zogenaamde bouwstenen beschreven.
Deze bouwstenen beschrijven de huidige stand van zaken op verschillende gebieden van
personen met verward gedrag in Baarle-Nassau.
Het is van belang dat uitgegaan wordt van de meest recente en concrete gegevens.
Ook komen de aandachtspunten die er zijn bij het formuleren van een goede aanpak voor
personen met verward gedrag zorgvuldig aan bod in de aangeboden aanpak.
De Adviesraad Sociaal Domein heeft bij onderstaande bouwstenen nog enkele vragen.
De bouwstenen staan voor;
1. Inbreng van mensen met verward gedrag en hun omgeving
2. Preventie en levensstructuur
Het is van wezenlijk belang dat de gemeente al het mogelijke doet ter voorkoming van
problemen, die (uiteindelijk) kunnen leiden tot verward gedrag. Verward gedrag zal
zich het minst voordoen als we een inclusieve samenleving hebben met plaats voor
alle mensen, waar mensen zich veilig voelen en gewaardeerd door de gemeenschap en
de gemeente, zodat zij zich zo positief mogelijk kunnen ontplooien. De gemeente
moet een positieve houding hebben t.o.v. kwetsbare burgers en er op gericht zijn hun
problemen zo goed mogelijk te verkleinen of bij te dragen aan een oplossing ervan.
Hiermee zal ook de gemeente zelf uiteindelijk zowel financieel als qua leefbaarheid
beter af zijn.
Het is belangrijk dat iedere hulpverlener die ingezet is, weet hoe hij bij een persoon
met verward gedrag of bij dreiging daarvan, kan en moet handelen en weet op welke
manier zij een melding veilig (voor zichzelf) kunnen doen.
Voorkomen van huisuitzetting bij huurschuld kan preventief werken bij personen die
(nog) geen verward gedrag vertonen of om al bij aanwezige verwardheid, depressie
e.d. niet te laten escaleren.
Welk beleid geldt voor Baarle-Nassau? Zijn hierover afspraken gemaakt met de
woningbouwstichting en de gemeente?
3. Vroegtijdige signalering
Hoe is het kunnen melden van mogelijke verwardheid voor inwoners van BaarleNassau/Baarle-Hertog geregeld?
4. Acute melding
Is er een grensoverschrijdend beleid mogelijk en uitvoerbaar op de wijze zoals die
volgens de Nederlandse 9 bouwstenen voorgesteld wordt?
Is er op dit punt overleg tussen Baarle-Nassau en Baarle-Hertog?
5. Beoordeling en taxatie
Bij wie komt het eigenaarschap te liggen?
6. Toeleiding
7. Passend vervoer
Het regionaal convenant tussen politie en GGZ loopt op 1 oktober 2018 af. Wordt dit
voortgezet?
8. Passende ondersteuning
9. Informatieve voorziening
Aandachtspunten
De Adviesraad Sociaal Domein -Nassau benadrukt dat de uitvoeringsagenda zodanig moet
ingericht worden dat er geen burgers tussen wal en schip dreigen te vallen, als het gaat om
zorg voor personen met verward gedrag.
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Bouwsteen 2,3 en 8 zijn gericht op participatie in de samenleving en dient daarmee tevens
ook als preventie. De Adviesraad ziet dit als een positieve ontwikkeling dat bijzondere
aandacht gericht is op preventie.
De Adviesraad Sociaal Domein stelt het belang van 1 centraal hulpverleningsplan met alle
betrokkenen hierin als doel.
Het is indien mogelijk van belang dat zorg en begeleiding dicht bij huis kunnen plaats vinden.
Zorg en begeleiding moet zich richten op meedoen in de samenleving.
Er wordt gesteld dat de uitvoeringsagenda vertaald is voor de ABG-organisatie.
Daarbinnen werkt, regionaal gezien, Gilze en Rijen echter sterk samen met Midden-Brabant,
terwijl de gemeente Baarle-Nassau (net als Alphen-Chaam) op dit thema samenwerkt in de
regio West-Brabant. Vraag daarbij is: Bestaat er geen spanning tussen aanpak van de
verschillende gemeenten van de ABG-organisatie, als deze enerzijds in verschillende
regionale verbanden samenwerken en anderzijds als drie gemeenten deels gezamenlijk willen
optrekken? Zijn hierover eenduidige en sluitende afspraken gemaakt?
In de aanpak voor personen met verward gedrag staat een integrale samenwerking tussen
medisch domein, ggz, politie en het lokale werkveld centraal hetgeen de Adviesraad
ondersteunt.
De Adviesraad is van mening dat een zo compleet mogelijk beeld van de meest recente stand
van zaken gecreëerd moet worden.
Het is ook van groot belang dat het onderwerp privacy van personen met verward gedrag en
de mogelijkheden hierin worden geconcretiseerd met alle betrokken partijen. Daarnaast is ook
van belang dat met deze partijen wordt gekomen tot een convenant met als doel optimaliseren
van zorg en hulpverlening zodat privacy niet een belemmering hoeft te zijn bij het opstarten
van zorg en begeleiding voor personen met verward gedrag.
Het is ook van belang na te gaan of het aanbod van woonvoorzieningen voor complexere
indicaties regionaal voldoende is of uitgebreid moet worden zodat de doelstelling zorg
dichtbij huis van kracht is en blijft.
De Adviesraad Sociaal Domein Baarle-Nassau vindt het van groot belang dat samen met
professionals preventief geïnvesteerd wordt in vrijwilligers en het sociale netwerk van
personen met verward gedrag om zo bij te dragen aan vroeg signalering van personen met
verward gedrag.
De Adviesraad Sociaal Domein wil bij deze aangeven dat zij voor de belangen van personen
met verward gedrag alleen in algemene zin kan opkomen, niet in individuele situaties.
De adviesraad wil de belangen van familie, partners en buren etc. benadrukken. Hoe kunnen
die een plaats krijgen in het plan van aanpak en wiens verantwoordelijkheid is dat en wie
stimuleert dat?
Tot slot
Tot slot wil de adviesraad adviseren de uitvoeringsagenda aan de hand van de 9 bouwstenen
op te pakken
De Adviesraad kan instemmen met het beschreven plan van aanpak en de uitvoeringsagenda.
Graag wil de Adviesraad Sociaal Domein betrokken worden bij een evaluatiemoment (en).
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De Adviesraad sociaal domein ziet graag een schriftelijke reactie tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Namens de Adviesraad sociaal domein Baarle-Nassau

De voorzitter,

de secretaris,

J.Jansen

C.Raats
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