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Aanpak problematiek “verwarde personen”

Geacht college van burgemeester en wethouders,
Enige tijd geleden heeft de commissie AZM in haar vergadering het thema veiligheid uitgebreid
behandeld, waarbij ook cijfers werden getoond omtrent de problematiek “overlast door verwarde
personen”. Deze overlast bleek snel gestegen ten opzichte van afgelopen jaar en er lijkt gezien
nieuwsberichten ook een groei van overlast waar te nemen te zijn.
Ook is gebleken dat de politie weliswaar op deze meldingen afgaat, maar feitelijk geen toereikende
middelen kent om de betreffende persoon te kunnen helpen. Er zijn echter wel gevallen bekend
waarbij gemeenten de problematiek anderszins aanpakken. Een van die opties is de zogenaamde
psycholance, ingezet in onder andere Amsterdam. De ervaringen met deze optie zijn postief, zo
viel afgelopen week op te maken uit nieuwsberichten. Andere gemeenten zetten dit echter niet in
vanwege het prijskaartje van deze oplossing.
In het kader van de inzet van de politie, de urgentie voor deze mensen zelf én hun omgeving en
een efficiëntere aanpak van het probleem, stelt de PvdA Kerkrade u de volgende vragen:
1. Is het college bekend met de hierboven genoemde problematiek?
2. Is het college overtuigd van de noodzaak om de druk bij politie weg te nemen, de
betreffende personen beter te kunnen ondersteunen en zodoende de problematiek
doelmatig aan te kunnen pakken?
3. Is het college met de PvdA Kerkrade van mening dat samen met partners en
ervaringsdeskundigen uit het werkveld naar oplossingen moeten worden gezocht, alleen
dan wel samen met omliggende gemeenten?
4. Is het college hier al mee bezig? Zo ja, is er concreet zicht op een of meerdere
oplossingen? Op welke termijn verwacht het college met deze informatie ter bespreking
naar commissie en raad te kunnen komen?
Zo nee, waarom niet?
In afwachting van uw antwoord,
René van Drunen,
Raadslid PvdA Kerkrade

Sander Gorissen,
Burgercommissielid PvdA Kerkrade

