
GEMEENTE vVE E RT

Aan de gemeenteraad van Weeft

Weert, 14 augustus 2018

Onderwerp

Kenmerk

Geachte raadsleden,

Toelichting op stand van zaken Plan van Aanpak Personen met verward gedrag
Midden-Limburg.

DJ-499590/499613

Aanleiding
Al eerder informeerden wij u over het Plan van Aanpak Personen met verward gedrag. Het ministerie
van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten streven naar een betere opvang, zorg en ondersteuning voor personen met
verward gedrag. De opdracht aan gemeenten is om vóór 1 oktober 2018, samen met lokaal
samenwerkende partners, te komen tot een goed werkende aanpak voor ondersteuning van mensen
met verward gedrag. In deze brief informeren w¡j u over de stand van zaken.

Vooftgang Plan van Aanpak Personen met verward gedrag Midden-Limburg
Op regionale en provinciale schaal worden afspraken gemaakt tussen gemeenten en lokale partners,
om te komen tot een sluitende aanpak waarbij een negental bouwstenen onderscheiden worden.
Hierbij verwijzen wij naar de raadsinformatiebrief van 26-10-2017 waarin deze bouwstenen genoemd
worden (kenmerk DJ 19301/19316) en naar het plaatje hieronderwaarin de samenhang tussen deze
bouwstenen duidelijk wordt. De bouwstenen worden momenteel vertaald in concrete projecten die op
provinciale, regionale of lokale schaal geïmplementeerd worden. De uitwerking van deze projecten is
verdeeld over de zeven afzonderlijke gemeenten.
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Het plan is in concept klaar. Diverse partijen hebben hieraan bijgedragen. We willen het concept de
komende periode voorleggen aan ervaringsdeskundigen en ketenpartners, zodat het een breed
gedragen plan is waar alle paftúen zich in herkennen en aan willen verbinden. In september en
oktober zal het plan van aanpak voorgelegd worden aan het Wmo Platform Weert, de regionale
klankbordgroep Wmo Midden-Limburg en aan de regionale partners. Naar aanleiding van deze
bijeenkomsten kan het plan van aanpak nog bijgesteld worden, alvorens het voorgelegd wordt aan de
gemeenteraad.

Om hiervoor voldoende tijd in te ruimen zullen wij het definitieve plan van aanpak inbrengen in de
raadsvergadering van 14 november 2018. Dit is afgestemd met de zeven Midden-Limburgse
gemeenten en het landelijke Schakelteam zal hiervan ook op de hoogte worden gesteld.

Met vriendelijke groet,
burge en wethouders,

,(-Nî^ø,lf,l
G. an A.A.M.M. Heijmans

burgemeesterretaris


