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1 Doel agendering:

Beeldvorming

Oordeelsvorming

x Besluitvorming

2 Vraagstelling:
De bestuurscommissie PG&MZ heeft in april 2019 gesproken over een pilot van twee jaar voor 
het ‘versterken bereikbaarheid en beschikbaarheid Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
(OGGZ)’. Dit voorstel omvatte de start met een tweejarige pilot om het meldpunt Zorg & 
Overlast uit te breiden. De uitbreiding behelst de  telefonische bereikbaarheid en inzet 
dienstverlening van het meldpunt Zorg & Overlast van de GGD, op de donderdag-  en 
vrijdagavond en in het weekend. Gevraagd is dit uit te werken in een voorstel voor een pilot. 
Indien de bestuurscommissie PG&MZ het nu geformuleerde aanbod van de GGD aan 
gemeenten (een bijdrage voor een sluitende aanpak personen met verward gedrag) kan 
onderschrijven, kan aan de individuele colleges een opdracht tot uitvoering worden gevraagd. 

3. Achtergrondinformatie:
 De GGD heeft een meldpunt Zorg & Overlast dat de nodige acties kan ondernemen in 
zorgwekkende of overlastgevende situaties. Echter,  het meldpunt is nu alleen tijdens 
kantooruren bereikbaar en inzetbaar. Verbetering van bereikbaarheid en beschikbaarheid van 
het meldpunt sluit goed aan op wat Ingeest aan verbeteringen in werkwijzen heeft 
doorgevoerd rond het probleem van de mensen met verward gedrag, o.a. door het dagvenster 
van de crisisdienst en FACT te verlengen. 

Het verbeteren en versterken van de zorg past binnen de taak van de GGD op dit moment al 
heeft, namelijk het bieden van een vangnet voor sociaal kwetsbare burgers; 
gemarginaliseerden met veelal een meervoudige problematiek, en zonder hulpvraag 
(zorgmijders). Het gaat om een niet geringe groep mensen, die op dit moment ‘tussen wal en 
schip’ belanden. Het betreft mensen die niet worden opgenomen op grond van crisis in het 
kader van de GGZ, en waarvoor geen strafrechtelijke inzet nodig is, maar die wel te maken 
hebben met complexe problematiek op meerdere levensgebieden, en die zich daardoor ook 
nog eens in een acute vervelende situatie bevinden. 

De denkrichting past ook in de landelijke verbetering van de verbinding tussen zorg en 
veiligheid, waardoor de keten sterker wordt en tegelijk verantwoordelijkheden op de juiste 
plek komen te liggen. Een regionale oplossing bij een publieke organisatie, zoals de GGD, past 
daarin. 

Met name de politie is nu veel tijd kwijt is bij situaties buiten kantoortijden waarbij sprake is 
van verward en zorgwekkend of overlastgevend gedrag. De politie is meestal de eerste die 
wordt opgeroepen bij een overlastgevende of zorgwekkende situatie, ook als is er geen sprake 
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is van een vermoeden van een strafbaar feit of een inbreuk op de openbare veiligheid. 
Tijdens kantooruren komt, als er geen taak ligt voor de crisisdienst GGZ, op verzoek van de 
politie meestal de  OGGZ in actie. De OGGZ  heeft vanuit de vangnetfunctie een begeleidende/
bemiddelende rol bij het normaliseren van de  situatie, mede door de zorg in te schakelen die 
nodig is. 
Buiten kantooruren is er echter een hiaat. De politie kan  − ook als er geen sprake is van een 
strafbaar feit of een inbreuk op de openbare veiligheid − niet zomaar weg bij zo’n 
zorgwekkende of overlastgevende situatie, zolang deze niet wordt overgenomen door een 
deskundige hulpverlener.  En als de politie er wel voor moet kiezen te vertrekken vanwege 
andere noodgevallen, dan laat een herhaalde oproep in de overlastgevende situatie meestal 
niet lang op zich wachten, zolang geen enkele instantie zich met de situatie heeft bezig 
gehouden. Dit leidt met name in de avonduren en weekends tot frustratie bij politie en 
familie/buurt, en gelijk ook tot een oneigenlijke belasting van de politie en tot gevoelens van 
onvrede in de samenleving. 

Nadere toelichting voorstel 
Voorgesteld wordt de bereikbaarheid en beschikbaarheid van het meldpunt Zorg&Overlast als 
volgt te verbeteren:

 Uitbreiding op donderdag- en vrijdagavond tot 22.00 uur (i.p.v. 17.00 uur)
 Dienstverlening ook in het weekend, van 9.00 tot 22.00 uur.

Juist op deze avonden en in het weekend doen zich veel van genoemd type incidenten voor. 

Financiële consequenties
Om de uitbreiding mogelijk te maken is 36 uur aan extra personeelsinzet nodig,  naast extra 
inzet van een achterwacht. Er zijn verder nog een aantal bijkomende kosten. 

De voorlopige begroting komt op

eenmalig per jaar 

Loonkosten extra capaciteit 1 fte schaal 9 89.500

Piketvergoeding voor bereikbaarheid bureaudienst en 
achterwacht  

15.000

Onregelmatigheidsvergoeding voor werken op donderdag- en 
vrijdagavond en weekend van bureaudienst (en achterwacht 
bij inzet)

22.000

Overige kosten ICT 9.500

Overige kosten dienstauto (parkeren, benzine) pm

Overige kosten identificatiemiddelen pm

totaal 126.500

Aangetekend wordt dat van het uitbreiden van het meldpunt ook een positief effect uitgaat 
naar het inrichten van een meldpunt ten behoeve van de uitvoering van de Wvggz. 

Advies ambtelijk overleg
Het AO adviseert de DPG positief op de voorgenomen besluiten. 
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Reactie directie
De directie is content over de betrokkenheid en samenwerking die ambtelijk heeft 
plaatsgevonden om tot dit voorstel te komen. Het advies van het AO is conform de 
voorgestelde beslispunten voor de bestuurscommissies.  

3 Voorstel te nemen besluit:
1. In te stemmen met de uitwerking van de uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid 

meldpunt Zorg & Overlast
2. De colleges te verzoeken de GGD opdracht te geven tot uitvoering van de tweejarige pilot 
3. De incidentele lasten in 2019 op te nemen in de 2e berap 2019
4. De begroting 2020 aan te passen voor € 126.500 en dit te dekken door de verhoging van 

de  inwonerbijdrage.

5. Vervolgtraject
De  colleges  worden  schriftelijk  verzocht  om  de  opdracht  aan  de  GGD  te  verstrekken.  Na 
eensluidend besluit van alle colleges kan tot uitvoering worden overgegaan, en kunnen de 
consequenties worden meegenomen in de 2e berap 2019. 

6. Bijlage(n):
1. Notitie Uitwerking pilot ‘Uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid OGGZ in 
Kennemerland’

In de vergadering genomen besluit:
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