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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 

Naam en fractie: Marlène Potjer, VVD 

Datum indiening: 3 juli 2019 

Datum antwoord: 6 augustus 2019 

Onderwerp: Opvang daklozen met psychische problemen 

 
Vragen zijn ingediend voor het Vragenhalfuur van 3 juli 2019 maar worden schriftelijk afgehandeld. 
 
Inleiding 
Op 23 mei jl. was ik aanwezig bij de bijeenkomst ‘Verward Gedrag’.  Een informatieve bijeenkomst, met professionals en 
ervaringsdeskundigen. Het heeft toch enkele vragen opgeroepen, mede n.a.v.  een actuele gebeurtenis. 
 
Vraag 1 
Er zijn mensen die ‘tussen wal en schip ‘ vallen, en die, ondanks verzoeken om hulp , daardoor op straat komen. Kunt U 
aangeven wat hier de oorzaak van is en of de nieuwe aanpak  om mensen met verward gedrag sneller en adequater te helpen 
hierin verbetering heeft gebracht? En zo niet, waarom niet?   
 
Antwoord 
De gemeente heeft de regie als er meldingen zijn over mensen die  hulp nodig hebben. Hiervoor is een speciaal team 
opgericht binnen de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein.  Dit kunnen zeer uiteenlopende situaties zijn waarbij de eerste stap is 
om in gesprek te komen met betrokkene, vertrouwen te winnen en te zien of het lukt om betrokkenen hulp te laten 
accepteren. In moeilijke situaties zet de gemeente gespecialiseerde bemoeizorg in van bijvoorbeeld GGZ Centraal of Jellinek.  
De nieuwe aanpak van personen met verward gedrag voorziet onder meer in een persoonsgerichte aanpak. Dat betekent dat 
de gemeente bij elke persoon apart kijkt wat er nodig is en wie daarbij betrokken zouden moeten zijn. Denk aan verschillende 
vormen van zorg en ondersteuning, maar ook aan naasten, buren of de wijkagent. Elke situatie krijgt zo een eigen aanpak 
waarbij betrokkenen van elkaar weten wat ze doen, wat hun rol is en handelingsperspectief hebben. Deze aanpak werpt 
vruchten af en werkt ook naar de toekomst toe preventief. Denk aan bijvoorbeeld signaleringsafspraken. 
 Indien nodig wordt opgeschaald naar het Zorg en Veiligheidshuis. Dat gebeurt in situaties waarbij er sprake is van strafbare 
feiten en de zorg en veiligheidsaspecten afgestemd moeten worden. Justitie en reclassering zijn onder meer partners in het 
Zorg en Veiligheidshuis.  
 
Het lukt echter niet altijd om zorg in te zetten. Mensen zijn immers niet verplicht om hulp te accepteren als zij dat zelf niet 
nodig vinden ook al denkt de omgeving daar anders over. Dat betekent dus dat ondanks maximale inspanning vanuit diverse 
partijen onder regie van gemeente niet altijd alles oplosbaar is. 
 
Vraag 2 
Kan de crisisopvang mensen weigeren? Zo ja, op welke gronden en wat zijn dan de gevolgen voor deze mensen? Wat kan de 
gemeente  ondernemen om te voorkomen dat daardoor deze mensen op straat belanden? 
 
Antwoord 
Mensen kunnen niet geweigerd worden bij de daklozenopvang. Mensen kunnen wel op grond van ernstig ontregelend gedrag 
tijdelijk geschorst worden bij de daklozenopvang. In dat geval kan diegene terecht bij een andere opvang en volgt er ‘warme’ 
overdacht. Dat wil zeggen dat de betreffende opvang contact opneemt met een andere opvang. In het geval van zo’n 
overdacht wordt ook wel gesproken van  ‘crisisopvang’. (wat iets heel anders is dan een crisisopname via interventie van de 
crisisdienst). Deze opvang voorziet in opvang tussen 23:00 en 7:00 uur. Het regelen van zo’n overdracht kan nog wel wat 
voeten in de aarde hebben zodat betrokkene pas vlak van tevoren hoort waar hij terecht kan. 
 
Vraag 3 
In het geval dat iemand niet (meer) in staat is om zelf hulp te vragen, maar dit wel nodig is  wie neemt dan de regie om te 
zorgen voor begeleiding ( bijvoorbeeld als zo iemand al bekend is bij de politie en gemeente)? Als iemand een gevaar voor 
zichzelf of omgeving is wordt vaak pas laat ingegrepen, soms te laat. Op welke manier kunnen escalaties worden voorkomen? 
 
Antwoord 
De gemeente heeft de regie als er meldingen zijn over mensen die zelf geen hulp vragen maar wel hulp nodig hebben. 
Hiervoor is een speciaal team opgericht binnen de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein. Dit kunnen zeer uiteenlopende situaties 
zijn waarbij de eerste stap is om in gesprek te komen met betrokkene, vertrouwen te winnen en te zien of het lukt om 
betrokkenen hulp te laten accepteren. In moeilijke situaties zet de gemeente gespecialiseerde bemoeizorg in van  
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bijvoorbeeld GGZ Centraal of Jellinek. Het lukt niet altijd om zorg in te zetten. Mensen zijn immers niet verplicht om hulp te 
accepteren als zij dat zelf niet nodig vinden ook al denkt de omgeving daar anders over. Dat betekent dus dat ondanks 
maximale inspanning vanuit diverse partijen onder regie van gemeente niet alles oplosbaar is. 
 
Alleen als iemand een gevaar voor zichzelf of anderen is, kan een gedwongen opname volgen of in acute situaties een 
crisismaatregel worden genomen waarbij iemand per direct wordt opgenomen. Dat is geregeld in de Bopz (per volgend jaar 
de Wet verplichte ggz). Een gedwongen opname dient aan veel eisen te voldoen. Het is immers een zeer ingrijpende 
maatregel voor direct betrokkene. Het gebeurt wel dat de omgeving van iemand ervan overtuigd is dat iemand opgenomen 
zou moeten worden maar dat de wet niet in mogelijkheden voorziet om tot een gedwongen opname te komen. Het is dan 
(nog) ‘niet erg’ genoeg terwijl de omgeving daar anders over denkt. Vanuit de regierol van gemeente wordt in die situaties 
wel steeds contact onderhouden met betrokkene (bijvoorbeeld vanuit bemoeizorg) en steeds opnieuw geprobeerd om 
mogelijkheden te creëren waarbij betrokkene wel hulp wil accepteren. Als er dan toch een (acute) crisis ontstaat, wordt de 
crisisdienst ingezet. 
 
Vraag 4 
Voor begeleid wonen bestaat een wachtlijst. Kunt u aangeven hoe groot  c.q. hoe lang  in tijd deze wachtlijst is? Op welke 
manier worden mensen intussen opgevangen als ze op een wachtlijst staan? 
 
Antwoord 
Voor begeleid wonen (= zelfstandig wonen met begeleiding) bestaat geen wachtlijst. Er is wel een wachtlijst voor beschermd 
wonen GGZ. Dit is een voorziening op grond van de Wmo met 24 uurs zorg en toezicht. Op dit moment is er voor beschermd 
wonen in de regio Gooi en Vechtstreek een wachtlijst van circa 90 personen. Er zijn 278 plekken. De wachttijd varieert sterk 
op basis van de problematiek. Er zijn momenteel circa 30 mensen binnen beschermd wonen en 10 binnen de 
maatschappelijke opvang klaar om uit te stromen. Deze mensen verblijven hier nog steeds, omdat er geen passende 
woonruimte is. Het tekort aan betaalbare sociale huurwoningen is een groot probleem dat de doorstroom ernstig belemmert. 
Het tekort aan goedkope sociale huurwoningen is overigens ook de oorzaak van een groeiende groep thuislozen (geen eigen 
adres maar niet dakloos). 
 
Mensen die op de wachtlijst staan voor beschermd wonen, verblijven op verschillende plekken. Een aantal is nog opgenomen 
in een kliniek. Anderen verblijven thuis waarbij extra intensieve begeleiding vanuit de Wmo wordt ingezet én de mogelijkheid 
voor betrokkene en de naasten om 24/7 een beroep te doen op begeleiding voor niet-planbare zorg en ondersteuning. 

 
 


