Bestuursopdracht Vervolgaanpak Verwarde Personen Hollands Midden
Concept d.d. 26 juni 2016
Aanleiding
In december 2014 is de Stuurgroep Aanpak Verwarde Personen ingesteld door de twee
Districtscolleges in de regio Hollands Midden.
Primair doel was om in het kader van een integrale en sluitende aanpak rond de opvang en zorg van
verwarde personen een geschikte opvanglocatie te vinden. De urgentie voor het realiseren van een
opvanglocatie komt voort uit de onevenredige inzet van de politie, en de noodzaak om een
humanere manier te vinden om met mensen die verward gedrag vertonen op te vangen.
De zoektocht heeft geleid tot een geschikte locatie (SPOR) bij GGZ Rivierduinen aan de Sandifortdreef
19 in Leiden. Deze locatie kan binnen de financieringsstromen van GGZ Rivierduinen per saldo
kostenneutraal worden gerealiseerd op basis van circa 2100 cliënten per jaar. Naar verwachting kan
de locatie in het eerste kwartaal van 2017 worden geopend.
De twee Districtscolleges hebben op 30 juni 2016 GGZ Rivierduinen verzocht de SPOR te realiseren.
De Stuurgroep wordt hierna opgeheven.

Opgave
Met het realiseren van een SPOR is slechts 1 van de 9 opgaven van de Aanpak Verwarde Personen
gerealiseerd. De overige 8 opgaven moeten nog in een integrale en sluitende aanpak worden
vormgegeven. Het landelijk Aanjaagteam Verwarde Personen heeft in de Tussenrapportage van
januari 2016 “Samen doorpakken” inzicht gegeven in de bouwstenen en per bouwsteen een
handreiking gedaan voor de regionale aanpak. Kortheidshalve wordt hier verwezen naar Hoofdstuk 3
uit de tussenrapportage.
De Districtscolleges hebben de overtuiging dat de aanpak niet uitsluitend moet worden benaderd
vanuit het perspectief van de openbare orde, maar juist in de volle breedte en met betrokkenheid
van alle ketenpartners. Zij zien hierbij een belangrijke rol voor de wethouders zorg en RDOG HM.
De ambitie is om voor het eind van 2016 de eerste concrete stappen te hebben gezet, en de invulling
van een aantal bouwstenen te hebben gerealiseerd.

Bestuurlijke context
Er ligt een grote bestuurlijke opgave om de integrale en sluitende aanpak succesvol te realiseren.
Daartoe wordt gezocht naar een bestuurlijk eigenaarschap op het niveau van de regio Holland
Midden. Sleutelspelers zijn de wethouders zorg (in combinatie met de RDOG HM) en de
burgemeesters (openbare orde).
Het eigenaarschap van de opgave kan worden belegd bij een duo van een burgemeester en een
wethouder zorg, dat wordt ondersteund door een ambtelijke projectcoördinator. Dit drietal vormt
het Regionaal Aanjaagteam Verwarde Personen.

Opdracht
De opdracht voor het Regionaal Aanjaagteam luidt als volgt.
1. Realiseer een integrale en sluitende aanpak voor de opvang en zorg voor verwarde personen
in de regio Hollands Midden.
2. Geef inzicht in het tijdspad waarbinnen de integrale en sluitende aanpak kan plaatsvinden.
3. Realiseer de eerste concrete resultaten voor het eind van 2016.
4. Geef aan of en in hoeverre er middelen noodzakelijk zijn om de opdracht te kunnen
realiseren.
5. Gebruik bij de uitwerking het model van de 9 bouwstenen zoals is opgenomen in de notitie
“Samen doorpakken”.
6. Betrek bij de uitwerking alle relevante partijen die een rol hebben bij de aanpak verwarde
personen.
7. Rapporteer actief over de voortgang aan de burgemeesters en wethouders zorg binnen
Hollands Midden.
8. Leg de resultaten en voorstellen ter besluitvorming voor aan de colleges van b&w.

Formatie Regionaal Aanjaagteam
Burgemeester:
Wethouder Zorg:
Projectcoördinator:

29-6-2016

De locatiekeuze
voor Hollands Midden
Theo Heijsteeg en Janneke van der Zalm
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Nu kiezen voor 1 SPOR in de regio HM = kostenefficiënt
Meest logische locatiekeuze = locatie Leiden,
Sandifortdreef 19 (obv spreiding + aansluiting
spoedeisende keten)
Komende 3 jaar bezien:
- of daadwerkelijke instroom correspondeert met
voorziene instroom
- of 1 SPOR voldoende is
- of er knelpunten zijn ontstaan, zo ja welke
- hoe daar een antwoord op te geven
- of er alternatieven voorhanden zijn (bv psycholance,
samenwerking OVP/SPOR in de eenheid Den Haag)
- expliciete aandacht schenken aan de vervoerscomponent
voor het Zuidoostelijk deel van de regio.
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Rivierduinen te verzoeken een SPOR te realiseren in
Leiden
Gedurende 3 jaar evalueren en eventueel aanvullende
maatregelen nemen
De voorzitter van de Stuurgroep te verzoeken dit
besluit aan GGZ Rivierduinen kenbaar te maken
Stuurgroep opheffen en decharge verlenen
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Het formeren van een regionaal
Aanjaagteam bestaande uit:
◦ een burgemeester
◦ een wethouder zorg
◦ ondersteund door een projectcoördinator





Het regionaal aanjaagteam in samenwerking
met de RDOG en wethouders zorg te
verzoeken de integrale aanpak verder vorm
te geven (conform de 9 bouwstenen)
De concept-bestuuropdracht d.d. 26 juni
2016 vaststellen.
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voor Hollands Midden
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Leiden-Bollenstreek in 2014:
1349
Alphen/Gouda in 2014:
1238 +
Totaal:
2587
7 per dag gemiddeld
20% is verwarde verdachte
Aanname: 1 van de 7 personen komt niet in de
OVP voorziening terecht
Gemiddeld 6 personen per dag opvangen
In totaal 2190 crisismeldingen per jaar.
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Top 5 (in herkomst van verwarde personen)
1. Basisteam Leiden:
810
2. Basisteam Gouda:
518
3. Basisteam Alphen:
247
4. Basisteam Waddinxveen/Zuidplas:
226
5. Basisteam Noordwijk:
209
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Holland
Rijnland

1266 personen
(uit de top 5)
= 63%

744 personen
(uit de top 5)
= 37%

Midden
Holland
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Uitgangspunten:
1) bij GGZ instelling
2) goede aansluiting op spoedeisende keten
3) zo spoedig mogelijk opleveren
4) aanrijtijd max 60 minuten
5) kosten zo efficiënt mogelijk





Cliëntperspectief: zo dichtbij mogelijk en zo
min mogelijk reisbewegingen
Aantallen zijn gebaseerd op situatie 2014

5





GGZ-Leiden:
- goede aansluiting spoedeisende keten geborgd
- gereed begin 2017
- aanrijtijd max 60 minuten

√
√
√

GGZ-Gouda:
- geen goede aansluiting spoedeisende keten tot 2018
- gereed begin 2017
- aanrijtijd max 47 minuten

×
√
√

GGZ – Alphen:
- geen goede aansluiting spoedeisende keten na 2018
×
- gereed begin 2017
√
- aanrijtijd max 41 minuten
√
Kosten:
 1 locatie Leiden of Gouda = kostendekkend
 1 locatie Alphen = €482,000,- p/j
verschil = cliëntcomfort
 2 locaties Leiden en Gouda = € 966,000,- p/j
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Voorjaarsnota kabinet 2016
Rijksbijdrage landelijk € 30 mln vanaf 2017;
€ 15 mln in 2016
Uitkering via gemeenten naar GGZ
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Operationeel voordeel voor politie
◦ Vervoer direct naar SPOR
◦ Niet meer via cellen politiebureau
◦ Toename operationele inzet door tijdwinst



Berekend financieel voordeel politie bijna
€ 900.000 (geen begrotingsvoordeel)
LamerisKoffijberg 18 februari 2016



Mogelijk kosten GGZ om patiënten weer naar
huis te brengen
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Nu kiezen voor 1 SPOR in de regio HM =
kostenefficiënt
Meest logische locatiekeuze = locatie Leiden,
Sandiforddreef 19 (obv spreiding + aansluiting
spoedeisende keten)
Komende 3 jaar bezien:
- of daadwerkelijke instroom corresponderen met
voorziene instroom
- of 1 SPOR voldoende is
- of er knelpunten zijn ontstaan, zo ja welke
- hoe daar een antwoord op te geven
- of er alternatieven voorhanden zijn (bv psycholance,
samenwerking OVP/SPOR in de eenheid Den Haag)
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Kostenneutraal opzetten 1 SPOR in Leiden door
GGZ Rivierduinen
Na 3 jaar evalueren en eventueel aanvullende
maatregelen nemen
Stuurgroep opheffen en decharge verlenen
Het project overdragen aan portefeuillehouders
Zorg en onderbrengen binnen de RDOG-HM
structuur
Projectcoördinator aanwijzen als liaison tussen
AVP-partners
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memo districtscollege F en G aanpak verwarde personen
Inleiding
De voorgeschiedenis en achtergrond van de aanpak verwarde personen wordt geacht bekend te zijn. Deze
memo beperkt zich uitsluitend tot de overwegingen om te komen tot een locatiekeuze van een SPOR en een
voorstel hoe de besluitvorming met betrekking tot de overige bouwstenen in de aanpak verward personen
verder vormkrijgen binnen een andere gremium.

Plan van Eisen SPOR
1. Vorm van opvang/zorg
Het gaat om triage en kortdurende opvang (gemiddeld 4 uur) om psychiatrische beoordeling en verwijzing
naar verdere zorg te bieden. Dit geldt voor zowel meerder- als minderjarigen, ongeacht de problematiek
en/of mate van agressiviteit. Bij de triage gaat het om een inschatting en observatie door een
verpleegkundige, op indicatie somatisch onderzoek door een arts, toxicologische screening, psychiatrische
beoordeling door Sociaal Psychiatrisch verpleegkundige (SPV) en psychiater, naast begeleiding tijdens de
duur van het verblijf in een SPOR. Vervolgens gaat het om het regelen van een opname of het maken van
afspraken voor ambulante nazorg of doorverwijzing naar andere instelling / sociale wijkteams, inclusief het
regelen van vervoer naar huisadres of ambulancevervoer als men naar een andere ggz-kliniek / SEH gaat.
Er is slechts één contra-indicatie, de verwarde verdachte gaat direct naar het politiebureau in Leiden of
Gouda. Het strafrechtelijke traject kan namelijk niet uitgevoerd worden op een GGZ-locatie. De SPV-er zal
op verzoek naar het politiebureau gaan om een zorgadvies te geven, wat bij het strafproces gevoegd kan
worden. Deze advisering zal in samenwerking met politie en reclassering plaatsvinden.
2. Aantallen
Hieronder volgen regionale kenmerken die voor de businesscase van belang zijn:
• Verwarde personen Leiden--‐Bollenstreek in 2014: 1349 personen
• Verwarde personen Alphen/Gouda in 2014: 1238 personen
• Totaal:2587 personen
• 7 per dag gemiddeld
• 20% is verwarde verdachte
• Aanname: 1 van de 7 personen komt niet in de OVP voorziening terecht
• Gemiddeld 6 personen per dag
• in totaal 2190 crisismeldingen per jaar.
Op dit moment kent het aantal meldingen per jaar de volgende
top 5 in herkomst van verwarde personen (cijfers politie basisteams):
1. Basisteam Leiden:
810 personen
2. Basisteam Gouda:
518 personen
3. Basisteam Alphen:
247 personen
4. Basisteam Waddinxveen/Zuidplas: 226 personen
5. Basisteam Noordwijk:
209 personen

1266 personen
(uit de top 5)

744 personen
(uit de top 5)

Op basis van deze cijfers en een vergelijking met de bestaande OVP Den Haag en het SPOR A’dam lijkt het
zinvol om voor 6 verwarde personen triagelocatie voor de gehele regio in voormalig Hollands Midden in te
richten.
3. Uitgangspunten
In de project en stuurgroep zijn de volgende uitgangspunten gedefinieerd als businesscase ten behoeve van
de locatiekeuze:
• kosten efficiënt: investering zo rendabel mogelijk
• tijd efficiënt: zo snel mogelijk operationeel
• schappelijke aanrijtijden: max 1 uur
• GGZ is expert: beoordeelt en behandelt
• gezamenlijke financiering van de voorziening
• zo veel mogelijk wegnemen belemmeringen (bv vervoer terug, onverzekerden)
• iedereen denkt mee en kosten komen niet eenzijdig bij één partij te liggen
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•

locaties sluiten aan bij bestaande organisaties

4. Personele bezetting
De werkzaamheden op de SPOR zijn te onderscheiden in triage/ opvang / psychiatrische beoordeling /
nazorg. De psychiatrische beoordeling / nazorg gebeurt door de psychiater en SPV van de crisisdienst,
waardoor geen extra personele bezetting nodig is. De crisisdienst zal vanuit dezelfde GGZ-locatie werken.
Ze zijn niet continu vast aanwezig op de SPOR locatie, zij doen ook beoordelingen bij patiënten thuis, in
klinieken van GGZ Rivierduinen en op de SEH van Alrijne en Groene Hart Ziekenhuis.
In verband met de te verlenen noodzakelijke zorg en de veiligheid zal voor de triage/opvang in de SPOR
permanente bezetting aanwezig moeten zijn van specifiek geschoold en deskundig personeel, bestaande uit
twee verpleegkundigen. Bij noodsituaties kan gebruikt worden gemaakt van de tijdelijke hulp van personeel
van een belendende opname kliniek, mits deze in de directe nabijheid is. Somatische screening vindt op
indicatie plaats, waarvoor een arts van de opnamekliniek kan worden ingezet of samengewerkt met de arts
van de GGD.
De SPOR is een zelfstandige eenheid met een aparte toegang. Bij de entree is er i.v.m. overdracht en
veiligheid een aparte ruimte ingericht voor de politie. Dit is een voorportaal waar de politie de identificatie en
fouillering kan uitvoeren, voor dat de patiënt aan het personeel van de SPOR wordt overgedragen. De
verwarde verdachte gaan niet naar het SPOR.
Naast de in totaal 4 beveiligde ruimtes en 2 spreekkamers zijn verder benodigd (per locatie) een extra ruimte
als huiskamer / ontvangstruimte voor familie en een werkruimte. Dit betekent dat per locatie totaal 5 / 6
ruimtes nodig zijn, naast sanitaire voorzieningen (toilet en doucheruimte). Bij één locatie gaat het om 8/9
ruimtes.
5. Samenvatting kosten SPOR (obv businesscase Rivierduinen van 9 juni 2016)
Personele kosten
GGZ Rivierduinen geeft aan dat voor een continue bezetting van 2 medewerkers een overall
personeelsbezetting van 11,33 fte nodig is. Uitgaande van medewerkers werkzaam in FWG 50 schaal komt
dit neer op € 970.000,-- op jaarbasis voor één SPOR. Dit betekent voor 2 x SPOR = € 1.940.000,-Hierbij is uitgegaan van een locatie naast een opnamekliniek die bijstand kan verlenen bij noodsituaties.
Vastgoed
De jaarlijkse vastgoedkosten bedragen € 66.000,- (op basis van 10 jaar afschrijving en incl. eenmalige
verbouwingskosten van € 425.000,00) bij 2 locaties. Bij 1 locatie zijn de vastgoedkosten €62.000. (op basis
van 10 jaar afschrijving en incl. eenmalige verbouwingskosten van € 405.000)
GGZ Rivierduinen ziet geen mogelijkheden de hoogte van de kosten neerwaarts bij te stellen.
Vervoerskosten
Indien een verward persoon de triagelocatie dient te verlaten (bijvoorbeeld richting het thuisadres) dienen er
vervoerskosten te worden gemaakt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld taxikosten of openbaar vervoer. Deze
kosten worden niet gedekt door de zorgverzekeraar. In dit voorstel gaan we ervanuit dat het merendeel van
de verwarde personen zich kan laten ophalen door familie of bekenden of dat zij zelf zorg kunnen dragen
voor de kosten van openbaar vervoer. Voor de kleine groep die niet zelf kan voorzien in (financiering van)
vervoer zal de GGZ deze kosten kunnen betalen uit de opbrengsten van de SPOR.
6. Opbrengsten van SPOR
De geschatte opbrengsten door inzet zorgpersoneel t.a.v. Zorgverzekeringswet- declaraties zijn afhankelijk
van de duur van verblijf op de SPOR. Op basis van gegevens uit Den Haag en A’dam kan uitgegaan worden
van een gemiddelde verblijfsduur van 4 uur.
De kosten worden gedekt door de spoed DBC’s, deze opbrengsten zullen reguliere exploitatie van de SPOR
dekken. Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft onlangs aangegeven dat voor de
onverzekerde verwarde persoon er een oplossing wordt geboden waarbij de zorgaanbieder (GGZ
Rivierduinen in casu) het gederfde geld kan declareren bij het CAK. Zie hiervoor:
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/maatschappelijke-opvang/nieuws/bredeaanpak-onverzekerdheid-personen-met-verward-gedrag
Uitgaande van gemiddeld 5 cliënten per dag die 3 uur op de SPOR verblijven en begeleiding krijgen van 2
verpleegkundigen, zou dit een geschatte opbrengst van ca € 1.040.000,= per jaar (15 uur * 95 euro * 365
dagen * 2 verpleegkundigen) opleveren.
Bij de keuze voor 1 locatie is een SPOR kostendekkend. €1.040.000 - (€970.000 + €62.000) = € 8000
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Dit is onafhankelijk van de locatiekeuze. Bij een keuze voor de locaties Alphen of Gouda ontstaat er tot of na
2018 een extra reisbeweging voor de verward persoon, omdat de SPOR niet direct naast de opvangvoorziening is gehuisvest.

Vervolg:
Het is wenselijk om op zo kort mogelijke termijn te starten met een SPOR. GGZ Rivierduinen gaat in 2018
haar opvanglocatie in Alphen verplaatsen naar Gouda. Dat betekent dat er tot 2018 geen combinatie van
SPOR en opvang mogelijk is in Gouda en dat de combinatie in Alphen slechts beschikbaar is tot 2018.
daarom lijkt het logisch om te kiezen voor de GGZ locatie in Leiden. Kijkend naar de spreiding van het aantal
verwarde personen over de twee zorgregio’s binnen Hollands Midden ligt het zwaartepunt in Holland
Rijnland ten opzichte van Midden Holland. Dit onderstreept nogmaals de keuze voor een SPOR-locatie in
Leiden. De maximaal aanvaardbare reistijd is gesteld op 1 uur, dit is vanuit elke gemeente in de regio naar
een SPOR in Leiden haalbaar.
GGZ Rivierduinen schat in dat de locatie na formele besluitvorming en ondertekening van een overeenkomst
binnen 6 – 9 maanden opgeleverd kan worden. Het is dus zaak om zo snel mogelijk besluitvorming ter
realiseren, het liefst vóór de zomervakantie 2016.
Met het aanbieden van een voorstel rond de integrale aanpak van verwarde personen en besluitvorming
hierop heeft de stuurgroep feitelijk invulling gegeven aan haar opdracht. Dit leidt tot een decharge van de
huidige stuurgroep en projectgroep. Definitieve besluitvorming hieromtrent vindt plaats in het Algemeen
Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden op 30 juni 2016.
Voor het verdere implementatietraject is het nodig om een nieuw gremium aan te wijzen dat zich richt op de
realisatie van de SPOR en het uitwerken van de overige bouwstenen zoals benoemd door het landelijk
aanjaagteam. Het lijkt wenselijk om deze nadere uitwerking van de aanpak verwarde personen te beleggen
in de zorgstructuur en wel in de structuur van de RDOG-HM.
Een nieuwe projectleider zou de verbindende schakel moeten zijn tussen de organisaties die betrokken zijn
op de overige bouwstenen en het algemeen bestuur van de RDOG-HM. Daarbij zullen vooral de betrokken
organisaties met elkaar aan de slag moeten om tot een nadere invulling van de bouwstenen te komen.
De aansluiting bij de integrale crisisdienst Hollands Midden (1-100) van de GGD dient ook verder te worden
voortgezet.
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Districtscollege Alphen aan den
Rijn - Gouda
Datum: 20 juni 2016
Titel
Informerend /
Meningsvormend/
Besluitvormend
Bijlagen
Was geagendeerd
in
Reden agenderen

Ambtelijk Veiligheidsoverleg Alphen - Gouda

Agendapunt 01

Datum:

Aanpak verwarde personen district F en G
besluitvormend

businesscase GGZ Rivierduinen van 9 juni 2016: Aanvulling Mogelijkheden
Triage/Opvangruimte bij GGZ Rivierduinen
Districtscollege 22 juni 2016
Invulling geven aan één van de bouwstenen in de integrale aanpak voor de overlast
van verwarde personen: de locatie keuze.

Samenvatting

Om te komen tot een locatiekeuze in de aanpak van verwarde personen is op basis
van een aantal uitgangspunten aan GGZ Rivierduinen gevraagd om locatiescenario’s
op voor- en nadelen uit te werken inclusief te verwachten kosten en opbrengsten. Na
bestudering van de diverse scenario’s wenst de stuurgroep één scenario ter advisering
aan de leden van het districtscollege voor te leggen.

Voorstel

1. Instemmen met het scenario waarbij er (voorlopig) sprake is van 1 triagelocatie
(SPOR) bij GGZ Rivierduinen te weten locatie Leiden;
2. Instemmen met een periode van 2 jaar waarin de ontwikkelingen in de aanpak en
het gebruik van de SPOR worden gevolgd om vervolgens vast te stellen of één locatie
volstaat, of er knelpunten zijn geconstateerd en welke mogelijkheden er zijn de
eventuele knelpunten op te lossen.
3. Voorstel ter finale besluitvorming indienen in de vergadering van het AB
Veiligheidsregio op 30 juni 2016;
5. Decharge van de huidige werkgroep en stuurgroep “aanpak verwarde personen”;
6. Het onderbrengen van het implementatietraject en de uitwerking van de overige
bouwstenen van de aanpak binnen de structuur van de RDOG-HM.
7. Het aanwijzen van een projectcoördinator die fungeert als liaison tussen de
betrokken organisaties en het bestuur van de RDOG-HM ten behoeve van de
realisatie van de triagelocatie en de hieraan gelieerde vraagstukken.
- Ten behoeve van de finale besluitvorming in het AB VRHM van 30 juni 2016 wordt
het document respectievelijk 22 en 27 juni besproken in districtscolleges F en G.

Vervolg
procedure
/communicatie

