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Datum 13 oktober 2016

Onderwerp Opvang verwarde personen

Betreft het een raadsvoorste l/raadsmededeling

in de cyclus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Wethouder Van Poppel

Schriftelijke vraag

De opvang van verwarde personen ís de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Zo zou de politie per 1-

januari 2OL7 de handen aftrekken van de opvang en het vervoer van verwarde mensen die niet iets
strafbaars hebben gedaa n.

Dit is een zorgelijke ontwikkeling want het aantal incídenten rondom verwarde personen laat
landelijk een aanzienlijke stijging zien: 65% meer incidenten ten opzichte van 5 jaar geleden.

Volgens berichtgeving in BN De Stem (medio september) kijken de gemeenten in West-Brabant naar
de ontwikkelingen in de gemeente Tilburg, die een landelijke voortrekkersrol heeft op het gebied
van verwardenzorg.

De CDA-fractie heeft de volgende vragen voor het college

1. Hoeveel meldingen omtrent verwarde personen zijn er in onze gemeente gedaan in de jaren
2OL4,2OI5 en 201"6?

2. Welk beleid is op dit moment van toepassing en zijn hierin veranderingen te verwachten
binnen afzienbare tijd?

3. ls er een visie ten aanzien van preventie en vroegtijdige signalering van incidenten rondom
verwarde personen?

4. Kijkt de gemeente Roosendaal naar de ontwikkelingen in Tilburg, en zo ja, hoe lang gaat deze
observatie duren? En wat is er specifiek interessant aan de Tilburgse aanpak?

5. ls het een optie om ook in West-Brabant met de samenwerkende gemeenten een
zogenaamde psycholance (gespecialiseerd vervoer voor mensen met verward gedrag naar
professionele hulp)te laten rijden waarmee elders in het land experimenten plaatsvinden of
worden voorgesteld?

6. Hoe dienen inwoners te handelen wanneer zij een verwarde persoon waarnemen?
7. Krijgen de buurtpreventieteams instructie over hoe te handelen bij aantreffen van verwarde

personen?

Met vriendelijke groet,

Sandra van den Nieuwenhof,
fractievoorzitter CDA



Deze vragen beantwoorden wij als volgt

t. De politie registreert dit soort meldingen onder de code E33 " overlast door
verward/overspannen persoon " .ln 2Ot4 en 20L5 bedroeg het aantal meldingen resp. 190
en 23L. ln 2016 ís dit tot 14 oktober 233 meldingen.

2. Bij het opstellen van een plan voor een sluitende aanpak dient rekening gehouden te
worden met de complexiteit van de (keten)processen, de veelal regionaal opererende
stakeholders en de specifieke verantwoordelijkheden en budgetten van de
centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang / OAAZ en beschermd wonen (Bergen op
Zoom en Breda). Wij kiezen er dan ook voor om met de andere gemeenten en stakeholders
in West-Brabant een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen. Een aanpak die ook door het
aa njaagtea m Verwa rde Persone n wo rdt aa n bevolen.

3. De afgelopen maanden is ln de regio West-Brabant samen met de ketenpartners (GGZ

Breburg, GGZ WNB, Novadic-Kentron, de beide Veiligheidshuizen, politie, crisisdienst van het
maatschappelijke werk en de GGD) een projectplan opgesteld. Een van de deelprojecten
betreft preventie en vroegsignalering. Het doel van dit project is als volgt omschreven:
Professionals (zorg, welzijn, huisvesting, werk, inkomen en veiligheid) die actief zijn in de
wijken zijn in staat om personen met verward gedrag te herkennen en op basis van hun
inschatting de juiste stappen te ondernemen. Op dit moment wordt o.a. gewerkt aan een
divers trainingsaanbod voor professíonals en aan een escalatiemodel. Daarnaast wordt
gekeken op welke wijze inwoners het beste hun signalen/bezorgdheid kunnen adresseren.

4. Het projectplan zoals dat is opgesteld voor West-Brabant is deels afgeleid van het
projectplan in Tilburg. Beide projectplannen zijn gebaseerd op de door het landelijke
aanjaagteam voor personen met verward gedrag benoemde bouwstenen.

5. Een van de deelprojecten van het regionale projectplan is het deelproject opvang en
vervoer. Binnen dit project, dat wordt getrokken door GGZBreburg en GGZWNB, is een
psycholance een van de oplosrichtingen die wordt verkend.

6. Er is geen eenduidige instructie voor inwoners. Op dit moment kunnen zij LL2 bellen als er in
hun ogen sprake is van een acute crisissituatie. Wanneer er geen sprake is van een
crisissituatie kunnen zij hun bezorgdheid uiten bij onze lokale Toegang of een van de andere
professionals werkzaam op het gebied van zorg, welzijn, wonen en veiligheid. Ook dit is een
onderwerp dat wordt meegenomen in het regionale projectplan.

7. De wijze van lnstructie van buurtpreventieteams wordt meegenomen in het project
vroegtijdige signa lering.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
Namens deze,

Corné van Poppel
Wethouder voor Jeugd, Volksgezondheid, Zorg en Welzijn


