In Holland Rijnland werken samen:
Alphen aan den Rijn, Hillegom,
Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,
Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,
Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen,

Informatienota PHO

Voorschoten en Zoeterwoude

Onderwerp:
Integrale aanpak verwarde personen Hollands Midden

Kennisnemen van:
De stand van zaken van het project integrale aanpak verwarde personen.
Inleiding:
De districtscolleges Alphen a/d Rijn-Gouda en Leiden-Bollenstreek van de politie-eenheid
Den Haag hebben eind 2014 de opdracht gegeven te komen tot een integrale aanpak
verwarde personen.
Kernboodschap:
De doelstelling van het project is om binnen 1,5 jaar een integrale aanpak voor de
overlast van verwarde personen binnen de districten Alphen a/d Rijn-Gouda en LeidenBollenstreek te organiseren die recht doet aan het welzijn van de cliënt, maar ook
rekening houdt met diverse belangen van betrokken partijen en partners.
Het gaat in het project om verwarde personen die zich in het openbaar domein bevinden
en zoals die bij de politie vaak als eerste in beeld komen. Deze groep omvat: 1)
verwarde personen uit de kokers psychiatrie, gedragsstoornissen en verslavingszorg, 2)
verwarde personen met/zonder agressie, met/zonder strafbaar feit, wel/niet onder
invloed van verdovende middelen, alcohol etc.
Binnen het project is aandacht voor vertegenwoordiging vanuit beide districten en de
verschillende betrokken disciplines. De stuurgroep bestaat uit burgemeesters,
wethouders zorg, politie, OM, GGD en GGZ. De werkgroep bestaat uit politie, GGD, GGZ
en gemeente (zorg en veiligheid).
Na de eerste verkenningen en probleemanalyse komt men in juli in bredere kring bij
elkaar om te brainstormen over mogelijke verbeteringen en oplossingsrichtingen.
Uitnodigingen hiervoor zijn breed verspreid.
Consequenties:
N.v.t.
Communicatie:
Reacties vanuit het PHO worden teruggekoppeld aan de projectgroep.
Uitvoering:
Aandachtspunt is de afstemming tussen zorg en veiligheid, zowel in de uitvoering als het
bestuurlijke traject. Voorstel is om het onderwerp in oktober (informatief) en november
(besluitvormend) weer te agenderen in het PHO.
De planning van de projectgroep ziet er als volgt uit:
Januari-mei 2015:
Probleemverkenning en –analyse door werkgroep
Juni:
1e bijeenkomst stuurgroep: presentatie probleemanalyse
Juli:
Regionale brainstormsessie oplossingsrichtingen
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Juli-september:
Oktober:
November:

Uitwerken gekozen oplossingen/scenario’s
2e bijeenkomst stuurgroep: presentatie scenario’s
Besluitvorming

Bijlagen:
1. Bestuurlijke opdracht integrale aanpak verwarde personen
2. Projectplan aanpak verwarde personen
3. Brief colleges aanpak verwarde personen
4. Verslag stuurgroep 10 juni
5. Presentatie probleemanalyse
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