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Onderwerp

Antwoordbrief artikel 40 RvO vragen over hulp aan mensen met verward gedrag

Voorstel

1. In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief

Inleiding

Op 13 september 2016 heeft de fractie D66 een drietal vragen gesteld welke betrekking
hebben op hulp aan mensen met verward gedrag. In bijgevoegde brief is het antwoord op
deze vragen geformuleerd.

Beoogd effect/doe!

De fractie D66 informeren over de huidige stand van zaken met betrekking tot hulp aan
mensen met verward gedrag.

Argumenten

1.1 De antwoordbrief geeft binnen de beoogde periode antwoord op de gestelde
vragen van fractie D66.

Kanttekeningen en risico's
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Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Communicatie/participatie

Bijgevoegde antwoordbrief verzonden naar alle raadsleden.

Overleg gevoerd met

Intern:

Gera rd Lenders, Coördi nator Integrale Veiligheid

Extern:

Niet van toepassing

Bijlagen
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GEMEENTE vtlE E RT

Aan fractie D66 Weert
Kerkstraat 93
6006 KM Weert

Weert, I 2 0tfi. 2016

Onderwerp : Vragen conform artikel 40 reglement van orde
Hulp 'mensen met verward gedrag'

Geachte fractie,

U heeft op 13 september 2016 vragen gesteld, conform artikel 40 van het RvO, over de
hulp aan mensen met verward gedrag. In deze brief worden uw vragen schriftelijk
beantwoord.

Vragen en antwoorden
Vraag 1:
Bent u het met D66 eens dat ook deze kleine groep mensen -'verwarde personen'- en
die geen strafbaar feit hebben gepleegd adequate hulp moeten krijgen in de vorm van
opvang en vervoer?

Antwoord:
Ja, wij zijn het met u eens dat mensen met verward gedrag hulp moet krijgen in de vorm
van opvang en vervoer.

Vraag 2:
Kunt u, en op welke manier, het mogelijk maken om volgend jaar (2017) de zorg voor
mensen met verward gedrag te garanderen, waarbij de politie wordt ontlast?

Antwoord:
Regionaal komt er een werkgroep bij elkaar met alle ketenpartners voor een sluitende
aanpak van personen met verward gedrag. De polítie is ook vertegenwoordigd in deze
werkgroep. Het doel van deze werkgroep is om samen op zoek te gaan naar een passende
oplossing. De lokale politie heeft aangegeven door te gaan met de opvang en het vervoer,
ook na januari 20L7, mits er gezocht wordt naar een adequate oplossing. De politie blijft
betrokken bij de aanpak van personen met verward gedrag als blijkt dat een situatie uit de
hand loopt.
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Vraag 3:
Wanneer kunt u de Gemeenteraad duidelijkheid geven over de afspraken over de zorg
voor mensen met verward gedrag, waarbij de politie wordt ontlast?

Antwoord:
De Gemeente¡'aad wo¡'dt voortdurend geïnfoi'mee¡'d over de stand van zaken rondom het
thema personen met verward gedrag. Dit doen we via de periodieke veiligheidsbrief.

Tot slot
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,
Het coiiege van rgemeester

.H.F. KnaaBen
gemeentesecretaris
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Weeri, 13 september 2016

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
c.c. aan de leden van de gemeenteraad van Weert

Betreft vragen conform artikel40 reglement van orde
Hulp 'mensen met ven¡rard gedrag' @t3

Geacht College,

Dit weekend verklaarde de politie (in naam van Pieter-Jaap Aalbersberg, politiechef van Amsterdam-
Amstelland) vanaf volgend jaar te stoppen met de opvang en het vervoer van 'verwarde personen' die
geen strafbaar feit hebben gepleegd. Hierbij geeft de politie aan het niet humaan te vínden deze
mensen op te pakken, terwijl het patiënten zijn die hulpverlening nodig hebben1,2.

Als reactie hierop waarschuwt de GGZ (in naam van Sjef Czyzewski, bestuursvoorzitter van GGZ-
instelling Antes) dat ze nog niet klaar is voor deze taak en hierdoor mensen tussen wal en schip
kunnen vallen2'3.

Minister Schippers van Volksgezondheid geeft aan het "erg belangrijk te vinden dat mensen met
verward gedrag op een passende, niet onnodig stigmatiserende en traumatiserende manier worden

opgevangen of vervoerd." 1. Daarnaast geeft ze aan dat de regie bij de gemeentes ligt, om goede

afspraken te maken tussen de praktijkpartners (politie, ambulancezorg en ggz-aanbieders), omdat het

nu nog niet duidelijk is wie de taak van de politie moet overnemen 1.

D66 ziet deze oproep van de politie als een duidelijk signaal. We vinden het belangrijk dat de zorg

voor mensen die acuut hulp nodig hebben gegarandeerd wordt. D66 stelt het College daarom de

volgende vragen:

1. Bent u het met D66 eens dat ook deze kleine groep mensen - 'verwarde personen' - en die
geen strafbaar feit hebben gepleegd adequate hulp moeten krijgen in de vorm van opvang en

vervoer?
2. Kunt u, en op welke manier, het mogelijk maken om volgend jaar (2017) de zorg voor mensen

met verward gedrag te garanderen, waarbij de politie wordt ontlast?
3. Wanneer kunt u de Gemeenteraad duidelijkheid geven over de afspraken over de zorg voor

mensen met verward gedrag, waarbij de politie wordt ontlast?

Met vriendelijke groet,

Marie-Michèle Stokbroeks
Fractie D66 Weert

Bron:
Bron:
Bron: http://nos.nl/art¡kel/2131352-ogz-noq-niet-klaar-voor-opvanoen-verwarde-mensen.html


