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Aan de Raad,
1.

Onderwerp
Beleid verwarde personen

2.

Voorstel
1. De aanpak verwarde personen vast te stellen

3.

Inleiding
In opdracht van de ministeries van VWS, VenJ en de VNG moeten alle gemeenten en
regio's per 1 oktober 2018 beschikken over een goed werkende aanpak voor ondersteuning
van mensen met verward gedrag. De gemeente Rijswijk streeft naar een gepersonaliseerde
aanpak voor deze doelgroep en gebruikt expertise uit verschillende disciplines om naast
het nemen van de juiste maatregelen ook de kwaliteit van leven voor verwarde personen in
de maatschappij te vergroten.
De adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Rijswijk heeft in zijn vergadering positief
geadviseerd op de aanpak verwarde personen.

4.

Beoogd effect
Door een keten te vormen die vroegtijdig signaleert, hulp geeft waar deze nodig is
gedurende een passende periode en bij terugkeer in de samenleving ook de vinger aan de
pols houdt, is het mogelijk om verwarde personen zo veel mogelijk deel te laten nemen aan
de samenleving.

5.

Argumenten
1. Opgelegd vanuit de ministeries van VWS, VenJ en de VNG
Per 1 oktober 2018 moeten alle gemeenten en regio's beschikken over een goed werkende
aanpak voor ondersteuning van mensen met verward gedrag
2. Morele plicht
De gemeente Rijswijk heeft oog en oor voor de landelijke ontwikkelingen en de toegenomen
problematiek met verwarde personen.
3. De aanpak is gebaseerd op reeds bestaande gemeentelijke initiatieven
Om de negen bouwstenen van de VNG zo volledig mogelijk in te vullen is ervoor gekozen
om het reeds bestaande aanbod binnen de gemeente Rijswijk aan te vullen met initiatieven
die door de stakeholders werden gemist. Samen met hen zijn de aanvullingen ontwikkeld.

6.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

7.

Financiën
De Rijswijkse Aanpak Verwarde Personen bestaat voor een groot deel uit lopende
initiatieven die waar nodig slechts worden aangepast om een sluitende aanpak te vormen.
Voor een deel van de initiatieven geldt dat deze reeds zijn opgenomen in diverse posten
van de gemeentebegroting sociaal domein.
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Raadsvoorstel (vervolg)

Voor de overige initiatieven zijn subsidies aangevraagd en er zijn middelen beschikbaar die
overkomen uit centrumgemeente Den Haag (zie hiervoor de regionale beleidsvisie
beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018-2020, corsanummer 17.103814)
8.

Vervolg
In het uitvoeringsprogramma in hoofdstuk 6 is zichtbaar welke initiatieven er zijn en nog
moeten worden uitgewerkt om te komen tot een sluitende aanpak verwarde personen.

9.

Communicatie
Niet van toepassing

10.

Bijlagen
Aanpak Verwarde Personen

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC

drs. M.J. Bezuijen
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Raadsbesluit

De gemeenteraad van Rijswijk,
Bijeen in openbare vergadering op 12 december 2017
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
d.d. 14-11-2017, nr. 17 050

BESLUIT:
1. De aanpak verwarde personen vast te stellen
Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 12
december 2017

de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

drs. M.J. Bezuijen
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