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Inleiding
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.

De aanleiding voor het voorstel was gelegen in het feit dat gemeenten de opgave hebben om te 
komen tot een sluitende aanpak personen met verward gedrag. Ter verbetering van de aanpak heeft 
de GGZ de dienstverlening naar buiten de kantooruren uitgebreid. De overtuiging bestaat dat een 
verbetering van de  bereikbaarheid en beschikbaarheid van de OGGZ helpend is om mensen met 
verward gedrag snel terug te begeleiden naar de eigen woon- en leefomgeving. Tegelijk biedt dat de 
kans om taken bij de politie weg te nemen en buren/familie e.a. te ontlasten. 

Het vorenstaande was aanleiding voor de volgende opdracht van de commissie:
1. De denkrichting voor de uitbreiding van de bereikbaarheid en beschikbaarheid OGGZ te 

onderschrijven.
2. De Directeur Publieke Gezondheid te vragen voorbereidingen te treffen voor de voorgestelde 2-

jarige pilot 
3. Het conceptplan, inclusief de financiële componenten, te agenderen in de BC PG&MZ. 

Deze notitie is de uitwerking voor de 2-jarige pilot ‘uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid 
OGGZ in Kennemerland’ en geeft een beeld van de benodigde personele inzet, de organisatorische 
randvoorwaarden, de voorgestelde werkwijze, monitoring en evaluatie en een voorzet voor de 
communicatie-aspecten.

Toelichting
De GGD heeft een meldpunt Zorg & Overlast dat de nodige acties kan ondernemen in overlast- of 
anderszins zorgwekkende 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 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. 
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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 
overlast gevende 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 overlast gevende 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 uitbreiden naar het weekend, van 9.00 tot 22.00 uur.

Juist in de avond en het weekend doen zich veel van genoemd type incidenten voor. Dat is ook 
gebleken bij GGZ/FACT. Door de dienstverlening naar de avond en in het weekend uit te breiden, 
kunnen veel meer situaties worden afgevangen. Dat blijkt, gezien ook ervaringen elders in Nederland 
en ook in de politie-eenheid Noord-Holland, een effectieve maatregel te zijn. De keuze voor 
donderdag-, vrijdagavond en het weekend is gebaseerd op wat er nu in de praktijk wordt gezien. 
Monitoring moet uitwijzen of dat ook klopt en of nog aanleiding bestaat voor bijsturing

In principe wijzigt de werkwijze van het meldpunt Zorg & Overlast verder niet door de uitbreiding van 
de telefonische bereikbaarheid en de uitbreiding van de beschikbaarheid van OGGZ-dienstverlening. 

Voor burgers, politie, ambulancepersoneel, sociaal wijkteams en andere professionals betekent het 
dat ze vaker in de gelegenheid zijn contact op te nemen met het meldpunt, zodat gecheckt kan 
worden of iemand bekend is binnen de hulpverlening en zo nodig een melding kan worden gedaan, 
waarna dienstverlening sneller ingezet kan worden. 

Voor andere professionals, met name de politie, betekent het verder dat zij op meer uren in de week 
kunnen rekenen op een professional van het meldpunt Zorg & Overlast, die ter plaatse gaat om de 
persoon in kwestie te begeleiden en regie op het proces te voeren. De medewerker benadert de 
cliënt daarbij actief, outreachend en doet een kortdurend inschattingsonderzoek. Eventueel 
organiseert de GGD een noodoplossing (waarvoor soms wel machtigingen van de gemeenten nodig 
zullen zijn).

Organisatorische consequenties
Met de voorgestelde uitbreiding worden de openingstijden van het meldpunt als volgt: 

 maandag t/m woensdag 9-17 uur
 donderdag t/m zondag 9-22 uur

De noodzakelijke uitbreiding van de personele inzet bedraagt hiermee 36 uur per week. 
Qua functieprofiel gaat het om medewerkers met een achtergrond als sociaal verpleegkundige / 
maatschappelijk werk / SPV of aanverwante opleiding op HBO(+) niveau en ruime ervaring met de 
doelgroep.

De telefonische bereikbaarheid wordt ingevuld door medewerkers die daarnaast ook de inhoudelijke 
taken en werkzaamheden uitvoeren, zoals opvragen van gegevens en registratie, contact leggen met 
verwijzers, en waar nodig outreachende zorg door het afleggen van een huisbezoek of ontvangst van 
de betreffende cliënt (en familie) op een externe locatie.
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In organisatorisch opzicht brengt de uitbreiding van de openingstijden nog wel enige vragen met zich 
mee, met name over de plaats waar een medewerker met bureaudienst in de avonduren en het 
weekend het best zijn/haar werkzaamheden uit kan voeren. Dit wordt nog nader uitgewerkt.

Verder zal de bureaudienstmedewerker in de avond en het weekend alleen werkzaam zijn. Als een 
huisbezoek nodig is, vraagt dit om een extra maatregel. Want huisbezoeken worden op dit moment 
met z’n tweeën afgelegd. De medewerker gaat, indien er geen wijkagent of hulpverlener bij de cliënt 
aanwezig is of beschikbaar is, samen met de achterwacht-medewerker van het meldpunt op 
huisbezoek. 

Het is niet uit te sluiten (dat blijkt ook uit resultaten van pilots elders in het land) dat het geven van 
bekendheid aan de ruimere bereikbaarheidstijden, ook op andere tijdstippen tot een toename van 
vragen en meldingen leidt. Dit zal worden gemonitord.

Financiële  consequenties

De voorlopige begroting komt op De voorlopige begroting komt op

eenmalig per jaar totaal

Loonkosten extra capaciteit 1 fte schaal 9 89.500 89.500

Piketvergoeding voor bereikbaarheid bureaudienst en 
achterwacht  

15.000 15.000

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

22.000 22.000

Overige kosten ICT 9.500 9.500

Overige kosten dienstauto (parkeren, benzine) pm pm

Overige kosten identificatiemiddelen pm pm

totaal 126.500 136.000

Aangezien niet de verwachting bestaat dat binnen de Regionaal Kompas-gelden nog financiële ruimte 
bestaat om de verbetering van de dienstverlening te financieren, wordt voorgesteld de pilot 
gedurende twee jaar te financieren uit een bijdrage per gemeente op basis van inwonertal (versterkt 
beleid, te verwerken in 2e berap 2019).

Monitoring en evaluatie
Het is van belang om het effect c.q. de beleving van de gewijzigde werkwijze goed te monitoren. 
Deze monitoring zal in goed overleg met de betrokken partijen (politie, GGZ, gemeente) plaatsvinden 
en periodiek zal hierover worden gerapporteerd. In ieder geval in de reguliere B&V-cyclus en bij het 
einde van de pilot. 

Van elke melding buiten de kantoortijden wordt onder andere bijgehouden.
- tijdstip 
- melder
- urgentie van de melding
- is degene over wie de melding gedaan wordt bekend bij GGD en/of GGZ
- genomen vervolgstappen.
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Communicatie
Middels posters en flyers en vermeldingen op websites van GGD en gemeenten zal bekendheid 
worden gegeven aan de uitbreiding van het Meldpunt Z&O. Voorbeelden uit andere regio’s zijn 
daarvoor voorhanden.
Heldere communicatie naar burgers, ambulance, politie en GGZ dat er een grens is aan wat gedaan 
kan worden in een avond of weekend is wel noodzakelijk. De realiteit is dat partijen als gemeenten 
(w.o. sociale zaken), woningcorporaties, verzekeraars veelal alleen binnen kantoortijden bereikbaar 
zijn, waardoor snelle oplossingen soms niet mogelijk zijn.

Tijdspad 2019 

juli Bespreking in BC PG&MZ 

Bij akkoord van colleges B&W start uitvoering projectplan 

Aanname nieuwe medewerkers 

sept Inwerken nieuwe medewerkers bij Meldpunt

okt/
nov

Start proefdraaien met uitbreiden beschikbaarheid meldpunt 

nov Start 2 jarige pilot nov 2019 – nov 2021 

Relatie van uitbreiding Meldpunt Z&O met andere taken 
De uitbreiding van het meldpunt Zorg & Overlast heeft een relatie met een aantal zaken, die ook op 
de bestuurlijke agenda staan, zoals: 

 Invoering wet Verplichte GGZ 
 Ontwikkeling van een zorgmeldtafel van Meldkamer Noord-Holland
 Pilot GGZ-mobiel

In de loop van de pilot zullen deze verbanden zich mogelijk verder uitkristalliseren (en waar nodig 
leiden tot nadere bestuurlijke voorstellen).
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