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Onderwerp

Stand van zaken Plan van Aanpak Personen met verward gedrag.

Voorstel

De raad te informeren over de stand van zaken Plan van Aanpak Personen met verward
gedrag, conform bijgevoegde concept raadsinformatiebrief.

Inleiding

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Spoft, het ministerie van Veiligheid en
Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten willen dat er een betere opvang,
zorg en ondersteuning komt voor personen met verward gedrag. De opdracht aan
gemeenten is om voor 1 oktober 2018, samen met lokaal samenwerkende paftners, te
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Beoogd effect/doel

Het doel van de raadsinformatiebrief is om de raad te informeren over de planning,
besluitvorming en voortgang inzake het Plan van Aanpak Personen met verward gedrag

Argumenten

1. Het Plan van Aanpak Personen met verward gedrag is later gereed voor besluitvorming
dan voorzien.

In de raadsinformatiebrief wordt toegelicht wat de reden is waarom het plan van aanpak
niet vóór 1 oktober 2018 wordt aangeboden aan de raad. Behandeling is voorzien voor
14 november 2018. Deze planning is met alle zeven Midden-Limburgse gemeenten
afgestemd.
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Kanttekeningen en risico's

De deadline 1 oktober 2018 is het gevolg van een afspraak tussen VNG en de beide
ministeries. Het plan van aanpak is tijdig in concept gereed maar wordt later door de
gemeenteraad vastgesteld.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Communicatie/ participatie

Het landelijk Schakelteam wordt eveneens geinformeerd over de planning van het plan
van aanpak.

Overleg gevoerd met

Intern:

Frank van Beeck (teamleider Zorg & Participatie)
Saskia Doek (beleidsadviseur Wmo)

Extern:

Dirk limmink (projectleider verdiepingsregio Limburg personen met verward gedrag)
Regionale werkgroep Personen met verward gedrag Midden-Limburg

Bijlagen:

Concept-raadsinformatiebrief
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