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Onderwerp: Uitvoering  Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) en lokale aanpak personen verward gedrag 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

In onze vergadering van 5 juni 2018 hebben wij het Uitvoeringsplan OGGz 2018 vastgesteld. Dit 

uitvoeringsplan dient als basis voor de besteding van de regiokompasmiddelen die onze gemeente 

ontvangt van centrumgemeente Groningen. In deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen 

op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz)  en de uitvoering van deze 

vorm van ondersteuning in onze gemeente. Hierbij betrekken wij ook de brief van het landelijke 

Schakelteam over de Aanpak personen verward gedrag die op 11 april 2018 aan u gezonden is.  De 

uitvoering OGGz en Aanpak personen verward gedrag zijn nauw met elkaar verbonden. 

 

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) 

De OGGz is een vorm van zorg en ondersteuning aan mensen met problemen op verschillende 

leefgebieden (zoals wonen, werk, inkomen en zorg), die onvoldoende zelfredzaam zijn en veelal 

niet zelf om hulp vragen (bemoeizorg).  

 

De nieuwe Wmo 2015 hanteert de term OGGz niet langer. Het wordt beschouwd als een vorm van 

maatschappelijke ondersteuning. In de praktijk wordt de term nog wel algemeen gebruikt, om aan 

te geven dat het om een specifieke vorm van maatschappelijke ondersteuning gaat.  

 

Aanpak personen verward gedrag 

Wanneer we spreken over personen met verward gedrag dan gaat het om mensen die de grip op 

hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor er plotseling een crisissituatie kan ontstaan met gevaar 

voor de persoon zelf en/of zijn omgeving. Het gaat om mensen met vaak verschillende 

aandoeningen of beperkingen, veelal in combinatie met verschillende levensproblemen. Hier ligt 

nadrukkelijk de relatie met de OGGz.  
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Door een aantal ernstige incidenten die landelijk bekendheid kregen, heeft het ministerie van VWS 

besloten tot een landelijke Aanpak personen verward gedrag, waarbij de centrumgemeenten 

verantwoordelijk zijn geworden voor de regionale uitrol. 

 

Samenwerking met centrumgemeente Groningen 

De OGGz is nauw verbonden met de Maatschappelijke Opvang (MO), een taak waarvoor 

centrumgemeente Groningen verantwoordelijk is.  Daar waar we als gemeente op goede en 

effectieve wijze invulling en uitvoering geven aan de OGGz, kan voorkomen worden dat mensen 

dak –en thuisloos raken. Vanuit deze verbinding hebben de centrumgemeente Groningen en 

regiogemeenten een belangrijke samenwerking. 

 

Centrumgemeente Groningen is ook verantwoordelijk voor de regionale aanpak personen verward 

gedrag. Vanuit een brede, integrale projectgroep (gemeenten, politie, OM, GGZ, 

cliëntvertegenwoordigers/ervaringsdeskundigen) wordt gewerkt aan de bouwstenen die het 

landelijke Schakelteam heeft bepaald.1 

 

Regiokompasmiddelen 

Het Rijk stelt in het kader van de MO en de preventie daarvan (OGGz) middelen beschikbaar aan 42 

centrumgemeenten. Centrumgemeente Groningen moet in samenspraak met de regiogemeenten 

uitvoering geven aan taken op dit gebied. Het beleid en de afspraken zijn vastgelegd in een 

vierjarig beleidsplan, het Regionaal Kompas 2014-2017 “Actief onder Dak”. Dit Regionaal Kompas is 

verlengd tot en met 2018. De uitgangspunten in dit Regionaal Kompas sluiten aan bij de 

beleidsontwikkelingen in Midden-Groningen.  

 

Goede lokale ondersteuningsstructuur 

Voor de OGGz en de aanpak personen verward gedrag is het van belang om een goede lokale 

ondersteuningsstructuur te hebben. Met de juiste lokale voorzieningen en activiteiten kunnen 

kwetsbare inwoners met problemen op meerdere leefgebieden ondersteund worden om 

crisissituaties en maatschappelijke uitval te voorkomen dan wel om hen te helpen naar herstel na 

                                                 
1 Voor meer informatie: https://vng.nl/personen-met-verward-gedrag/bouwstenen 

https://vng.nl/personen-met-verward-gedrag/bouwstenen
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een crisis of uitval.  

 

Deze lokale ondersteuningsstructuur komt tot stand vanuit de sociale teams en in nauwe 

samenwerking met belangrijke ketenpartners: woningcorporaties, politie, gemeentelijke 

kredietbank (GKB), werk en inkomen (BWRI), tweedelijns zorginstellingen zoals Lentis (geestelijke 

gezondheidszorg), VNN (verslavingszorg), gemeentelijke afdelingen zoals belastingen.  

 

Integraal Uitvoeringsplan OGGz 

De OGGz en de lokale aanpak personen verward gedrag hebben een belangrijke relatie met beleid 

en uitvoering op het gebied van werk en inkomen, aanpak armoede en schulden, beschermd wonen 

en opvang, woonbeleid en de openbare orde en veiligheid (verbinding zorg en veiligheid). In het 

Uitvoeringsplan 2018 zijn deze verbindingen nader uitgewerkt. 

 

Op basis van dit lokale Uitvoeringsplan stelt de centrumgemeente voor Midden-Groningen een 

budget van € 270.000,-  beschikbaar. Naast dit budget van de centrumgemeente hebben wij  

aanvullend een structureel budget van € 158.000,- beschikbaar voor de uitvoering OGGz. 

 

Doorontwikkeling 

De ambitie is om het Uitvoeringsplan OGGz om te buigen naar een volwaardige integrale 

beleidsaanpak. De uitvoering OGGz inclusief de aanpak personen verward gedrag wordt 

nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van het lokale plan voor de decentralisatie en 

transformatie van Beschermd wonen en opvang, waardoor in de tweede helft van dit jaar een 

volwaardige integrale beleidsaanpak kan ontstaan. Hierover wordt u in het najaar 2018 

geïnformeerd. 

 

Stand van zaken aanpak personen verward gedrag 

Specifiek informeren wij u over de lokale stand van zaken voor de aanpak personen verward 

gedrag, naar aanleiding van de brief die u ontvangen hebt van het landelijke Schakelteam. 

In zijn brief doet het Schakelteam een aantal aanbevelingen richting u als raad, gericht op drie 

speerpunten: 

• Investeren in een inclusieve en veilige wijk; 
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• Zorg en veiligheid; 

• Werk samen en investeer 

 

In het Uitvoeringsplan OGGz 2018 zijn de acties opgenomen die zich op deze speerpunten richten. 

Er wordt ingezet op maatschappelijke activering, breed in onze gemeente. Daarnaast is er een 

inloopvoorziening GGZ in onze gemeente, laagdrempelig en breed toegankelijk. De sociale teams 

maken gebruik van een maatwerkbudget.  

 

De verbinding zorg en veiligheid hebben wij lokaal in samenwerking met het Veiligheidshuis 

praktisch en effectief georganiseerd in de vorm van het Tactisch Veiligheidsoverleg. De driehoek 

burgemeester, wethouder sociaal domein en het OM, zoals het Schakelteam voorstelt, wordt in 

onze gemeente op operationeel niveau via dit Tactisch Veiligheidsoverleg vormgegeven. Aanvullend 

wordt dit jaar de lokale Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE) geïmplementeerd. Hierin is de regierol 

van de gemeente nadrukkelijk opgenomen. 

 

Verder werken wij samen met centrumgemeente Groningen, verantwoordelijk voor de regionale 

aanpak. Deze aanpak is gericht op preventie, het meldings- en beoordelingsproces en de passende 

zorg die geleverd moet worden. Eén van de acties is de inmiddels ingerichte 

Crisisbeoordelingslocatie in de stad Groningen.  

 

Met betrekking tot de aanbeveling van het Schakelteam om tot één Meldpunt te komen, wordt in 

onze provincie een andere keuze gemaakt, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van het 

oppakken van de meldingen. Doel is dat de triage van meldingen op de verschillende vindplaatsen 

(politie, huisarts, sociaal team etc.) op uniforme wijze plaats vindt.  

 

Voor meer informatie over de stand van zaken in onze regio verwijzen wij u naar het 

‘Tussenbericht’, te vinden op https://monitorverwardgedrag.nl/gemeentelijke_monitor.php 

 

 

 

 

https://monitorverwardgedrag.nl/gemeentelijke_monitor.php
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Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw K. Demydczuk-Postma, beleidsmedewerker 

team sociaal beleid, via telefoonnummer 0598 37 38 06 of e-mail: karolien.demydczuk@midden-

groningen.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

H.J.W. Mulder 

secretaris 

R.W. Munniksma 

burgemeester 
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