
 

 

     

 
AMENDEMENT 

  
Onderwerp: beleidsplan Wmo 2017-2019 
  
De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen d.d. 21 december 2016  
  
Overwegende dat:  

• Hulp aan mensen met verward gedrag een van de urgente onderwerpen binnen de Wmo 
is. 

• Deze mensen tijdig adequate hulp moeten krijgen. 
• Dit niet alleen van belang is voor deze mensen zelf, maar ook omdat andere inwoners er 

overlast van kunnen ervaren.  
• Er regionaal een werkgroep actief is om met alle ketenpartners te zorgen voor een 

sluitende aanpak. 
• De politie hierin ook vertegenwoordigd is. 
• De gemeenteraad via de periodieke veiligheidsbrief over de voortgang geïnformeerd 

wordt. 
• Dit prima is maar dat er meer nodig is dan ingrijpen bij overlast. 
• Zorg en samenwerking tussen ketenpartners in de zorg een belangrijk onderdeel van de 

aanpak is waarmee overlast deels kan worden voorkomen. 
• Daarom ook in het Wmo beleidsplan aandacht en het specifiek benoemen van dit 

onderwerp op zijn plaats is 
 
Wijzigt het voorstel als volgt:  

• Voegt het onderwerp “Sluitende aanpak personen met verward gedrag” toe aan de 
actiematrix die onderdeel uitmaakt van de notitie verlengen beleidsplan Wmo MLW 2017-
2019  “Aan de slag met de transformatie”. Hiervoor de onderstaande tekst opnemen in de 
actiematrix. 

 
Onderwerp: 
24. Sluitende aanpak personen met verward gedrag 
 
Doel: 
Mensen met verward gedrag krijgen tijdig de juiste ondersteuning en zorg. Ketenpartners 
werken domeinoverstijgend samen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor deze 
doelgroep. 
 
Acties 2017-2019: 
Samen met ketenpartners Zorg en Veiligheid en met inbreng van cliëntvertegenwoordigers 
wordt een goed werkend systeem voor de ondersteuning van mensen met verward gedrag 
opgezet. Hierbij ook aandacht voor preventie en destigmatisering en het verbinden van 
lokale initiatieven die er al zijn in Weert. De 9 bouwstenen van de "Aanpak Verwarde 
Personen" vormen het fundament van het systeem. 
 

En gaat over tot de orde van de dag 
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