MEMO 21 juni 2019
Op 13 mei jl. is door uw Raad unaniem besloten de ontwikkelingen (Brigade gebouw / Stuyvenzand)
on hold te zetten op de locaties.
Er woont nu niemand van de doelgroep onbegrepen gedrag op Stuyvenzand. En er zal ook niemand
worden geplaatst, gezien de motie die is aangenomen.
Op 13 februari 2019 is de aanpak verward gedrag aan de orde geweest in de commissie MO
(agendapunt 8.1) en daaraan ligt een collegebesluit van 22 januari jl. ten grondslag. Alle stukken en
bijlagen staan in Ibabs bij genoemde commissie vergadering.
De actie inzake onbegrepen gedrag uit cie MO van 29 mei. Het gaat hier om de toezegging in de
tweede helft van 2019 een werksessie te beleggen over het thema 'personen met verward gedrag'.
Deze avond is inmiddels gepland op 3 september a.s. Wanneer uw Raad een werksessie eerder
wenst is het geen enkel probleem om dit nog voor het zomerreces te plannen. Met het oog daarop is
hieronder compacte informatie opgesteld over onbegrepen gedrag, de wensen t.a.v.
huisvestingsmogelijkheden Stuyvenzand en onder meer de gemeentelijke opgave.

Onbegrepen gedrag i.r.t. plan Stuyvenzand
Deze notitie is bedoeld om meer achtergronden te schetsen bij het begrip ‘onbegrepen gedrag i.r.t het plan
Stuyvenzand en de motieven om plan te lanceren.
Wat is onbegrepen gedrag
Een echte officiële definitie van onbegrepen gedrag bestaat niet. Een voorbeeld van een omschrijving: onder
onbegrepen gedrag, verstaan we alle gedrag van de cliënt dat door deze cliënt en/of zijn omgeving als moeilijk
hanteerbaar wordt ervaren.
Het gedrag dat problemen oplevert is afhankelijk van de situatie, van de persoonlijkheidskenmerken, van de
cliënt zelf en de mensen om hem of haar heen.
Onbegrepen gedrag ligt in het verlengde van verward gedrag. Hiervoor kennen we de volgende omschrijving:
mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of
anderen schade berokkenen.
Wat is de relevantie mbt plan Stuyvenzand
Het is niet de intentie om via plan Stuyvenzand huisvestingsmogelijkheden voor alle mensen uit de doelgroep
onbegrepen gedrag, c.q. verward gedrag te realiseren. Het gaat specifiek om een groep waarvan bekend is dat
voor hen een prikkelarme omgeving belangrijk is, ofwel een omgeving waarin het contact met derden minimaal
aanwezig is. Nu woont een deel van mensen uit de doelgroep soms middenin een woonwijk. Omdat zij slecht
kunnen omgaan met veel prikkels van anderen in hun omgeving levert dat voortdurend problemen op.
Anderen woonden op een recreatiepark dat is opgeheven.
Met het huisvesten van deze specifieke groep via plan Stuyvenzand worden overlast- en veiligheidsrisico’s juist
teruggedrongen.
Het is goed te realiseren dat een aantal van deze toekomstige bewoners nu midden in een woonwijk wonen.
De interactie met de omgeving zorgt er voor dat veel incasseringsvermogen wordt gevraagd van de
omwonenden. Er is veel inzet van hulpverleners en handhaving nodig om deze situaties nog enigszins
beheersbaar te behouden, zonder dat er perspectief is op een situatie die voor alle betrokkenen structureel
leefbaar is.

Is er een omschrijving te geven van relevant onbegrepen gedrag?
Het kan gaan om iemand die veel huisdieren houdt, of iemand die door gebrek aan omgevingsbewustheid
voortdurend voor overlast zorgt. Of om iemand die niet in staat is tot interactie en als gevolg daarvan steeds
meer zonderling gedrag gaat vertonen. Of om iemand met een onbeheersbare verzamelwoede. Voor allen
geldt dat het beperken van de prikkels vanuit de omgeving en een beheerste ruimte voor onbegrepen gedrag
tot meer rust leidt en overlast in grote mate reduceert.
De maatschappelijke opgave voor de gemeente.
De gemeente heeft zoals hiervoor geschetst dus een maatschappelijke opgave voor een zeer beperkt aantal
van de eigen woonomgeving die niet in een gewone omgeving kunnen functioneren.
De gemeente heeft daarnaast -samen met vijf andere Noord-Veluwse gemeenten- de afspraak gemaakt om
mensen die tot nu in de nachtopvang verbleven gewone huisvesting te bieden. Deze mensen willen weer
stabiliteit ontwikkelen in hun leven. Door hen deze kans te bieden wordt hen een kans geboden tot een meer
regulier leven.
Door mee te werken aan de ontwikkeling om het huisvesten van mensen met onbegrepen gedrag op het
voormalig recreatiepark Stuyvenzand mogelijk te maken, komt een oplossing in beeld voor een groep mensen
die tot nu tussen wal en schip terecht komt.
Hoe creëren we beheersbaarheid?
De insteek is om nadrukkelijk beheersmaatregelen te treffen m.b.t. de groep bewoners van plan Stuyvenzand.
Daarbij gaat het maatregelen m.b.t. de toewijzing, dagelijks (en eventueel nachtelijk) toezicht, het bieden van
begeleiding door zorgorganisaties. Bij de inrichting zal interactie tussen verschillende bewoners tot een
minimum beperkt worden.
Is er een nadrukkelijk risico op gevaar?
Met het lanceren van dit initiatief wordt ingestoken op het reduceren van overlast en het risico op agressie
voor de samenleving. Bedacht moet worden dat het voortduren van sommige onwenselijke situaties in
woonwijken ook en wellicht een groter risico op gevaar in zich houdt.

