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College van burgemeester en wethouders
de leden van de qemeenteraad
Plan van aanpak venuarde personen

Verantwoordel iike portefeu lehouder: E. Schoneveld
iI

lnleiding
ln september 2016 zijn door het CDA artikel 37 vragen gesteld over de aanpak venivarde personen. ln
de beantwoording van de artikel 37-vragen is benoemd dat het Zorg- en Veiligheidshuis Bergen op
Zoom en andere ketenpartners bezig zijn een sluitende aanpak te ontwikkelen voor de problematiek
verwarde personen. Eind 2016 zou deze sluitende aanpak gereed zijn.

Informatie
Op dit moment is een stuurgroep van betrokken partners in het district De Markiezaten bezig om een
plan te schrijven voor de aanpak van verwarde personen. Hierbij zijn verschillende partners, zoals de
GGD, politie, Openbaar Ministerie en gemeenten betrokken. Zorg en veiligheid moeten gecombineerd
worden en dat is een complexe opgave, met andere methoden en verschillende attituden. Het plan is
nog niet gereed eind 2016. De stuurgroep heeft meer tijd nodig om tot een gedragen aanpak te komen
dat is afgestemd met alle betrokken.
De gemeenten hebben de regie over het plan in nauwe samenwerking met het Zorg- en
Veiligheidshuis. Het Zorg-en veiligheidshuis Bergen op Zoom en Breda informeren elkaar geregeld.
Moerdijk valt voor maatschappelijke opvang en de organisatie van het MASS-overleg onder de regio
Breda.
De rijksoverheid heeft een Schakelteam aangesteld om te ondersteunen in een goed werkende
aanpak voor ondersteuning van mensen met venryard gedrag in heel Nederland. Op 1 oktober 2018
moeten alle gemeenten en regio's beschikken over een goed werkende aanpak.
Vanuit de politie is bevestigd dal zr¡ zich niet terugtrekken per 1 januari 2017 in het vervoer en in
bewaring stellen van verwarde personen, maar wachten tot er een plan op maat ligt.

Bijlagen:
Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd
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