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Onderwerp: Aanpak verwarde personen districten Alphen aan den Rijn-Gouda en Leiden-Bollenstreek 

Geachte collegeleden, 

De media staan er bol van; incidenten met verwarde personen. Het aantal incidenten met verwarde 
personen is de laatste jaren gestegen. Zowel op districtsniveau binnen de eenheid Den Haag als landelijk is 
er volop aandacht voor deze ontwikkeling. De druk die dit legt op de capaciteit van de politie, de 
veranderingen in de zorg en de toenemende eigen verantwoordelijkheid van de burger maken dat er op dit 
moment sterk behoefte is het veiligheids- en het zorgdomein verder met elkaar te verbinden. In deze brief 
informeer ik u over de eerste stappen die worden genomen om dit te bewerkstelligen. 

Huidige werkwijze 
De politie is, vanuit haar 24-uurs beschikbaarheid, vaak de eerste partij die bij een incident wordt 
geconfronteerd met verwarde personen en heeft daarmee een belangrijke signalerende en verwijzende rol. 
De politie kan haar inzet slechts richten op symptoombestrijding en niet op het aanpakken van de oorzaken 
van het verwarde gedrag. Het lukt de politie vaak niet om opvolging voor haar handelen te vinden in het 
zorgdomein. Dit heeft tot gevolg dat de capaciteit van de politie zonder duurzaam resultaat op vaak dezelfde 
personen wordt ingezet en die capaciteit niet op andere plaatsen beschikbaar kan zijn. Belangrijker is het feit 
dat daarmee het belang van de persoon die verward is niet wordt gediend, of zelfs wordt geschaad. Het is 
denkbaar dat de ambulantisering van de zorg en de transitie van de zorg naar gemeenten er toe leiden dat 
de situatie rond verwarde personen vaker de openbare orde en veiligheid in gevaar zullen brengen en dus 
leiden tot meer politie-inzet. Zowel zorgpartners, veiligheidspartners als de patiënt zelf en diens omgeving 
hebben baat bij een zo vroeg mogelijke signalering en interventie op verward gedrag, zodat incidenten zo 
veel mogelijk kunnen worden voorkomen en de persoon naar het juiste zorgkader wordt geleid. 

Op onderdelen weten zorg en veiligheid elkaar al goed te vinden, zoals met de winterregeling, 
alcoholmatiging en de aanpak huiselijk geweld. Ook zijn verschillende samenwerkingsstructuren actief, zoals 
lokale zorg- en preventienetwerken en de veiligheidshuizen. Graag grijp ik de gelegenheid om op te roepen 
een einde te maken aan het hokjes denken tussen het veiligheids- en zorgdomein. De gemeente heeft regie 
over de afstemming tussen het terrein van openbare orde en veiligheid (OOV) en openbare geestelijke 
gezondheidszorg (OGGZ). Laten we de schotten tussen de ketens over boord gooien. Waar het om gaat, is 
de maatschappelijke behoefte en het belang van de cliënt. ledere partij die daarin een rol kan spelen is per 
definitie een samenwerkingspartneL 

Project aanpak verwarde personen 
Om de problematiek met overlast van verwarde personen aan te pakken, hebben de districtscolleges van 
Alphen aan den Rijn-Gouda en Leiden-Bollenstreek opdracht gegeven tot ontwikkeling van een integrale 
aanpak voor overlast van verwarde personen (projectplan bijgevoegd). 



Vanuit het district Gouda - Alphen aan den Rijn ben ik bestuurlijk portefeuillehouder aanpak verwarde 
personen. Ik maak als voorzitter deel uit van een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van politie, 
Openbaar Ministerie, GGD, GGZ Rivierduinen en gemeentelijke portefeuillehouders veiligheid en zorg. De 
leden van de stuurgroep worden ambtelijk ondersteund door middel van een werkgroep vanuit diezelfde 
partijen. De bestuurlijke opdracht die wij hebben luidt als volgt: 

"Organiseer binnen 1,5 jaar een integrale aanpak voor de overlast van verwarde personen binnen de 
districten Leiden-Bollenstreek en Alphen aan den Rijn-Gouda van de politie eenheid Den Haag die recht 
doet aan het welzijn van de cliënt maar ook rekening houdt met diverse belangen van betrokken partijen en 
partners." 

De genoemde districten maken onderdeel uit van de politie-eenheid Den Haag. De GGZ, GGD en 
crisisdiensten zijn op een ander schaalniveau georganiseerd. Daarom verzoek ik hierbij nadrukkelijk de 
colleges van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en Wassenaar van de werkorganisatie 
Voorschoten-Wassenaar kennis te nemen van deze projectsamenwerking en te kiezen op welke regio zij 
zich zullen oriënteren met betrekking tot dit onderwerp. 

Eerste analyseresultaten 
Door de bezuinigingen en de decentralisatie van zorgtaken zijn verwarde personen meer dan voorheen op 
zichzelf aangewezen. Denk hierbij aan alcohol- of drugsgebruikers, ouderen met dementie, of jongeren met 
een psychische stoornis. Doordat verwarde personen weer meer in de samenleving komen te staan, 
vormen ze voor o.a. wijkagenten, medewerkers van GGD en woningcorporaties een groeiend probleem. De 
werkgroep heeft een eerste probleemanalyse uitgevoerd. De analyse bestaat uit politiecijfers en kwalitatieve 
bevindingen ten aanzien van de huidige aanpak verwarde personen. Uit de analyse blijkt dat de politie 
binnen de districten Alphen aan den Rijn-Gouda en Leiden-Bollenstreek ongeveer 300 keer per maand 
melding krijgt van verwarde personen. Van dat aantal wordt ongeveer 20% naar de strafrechtketen geleid 
en 80% naar het zorgnetwerk. De selectie naar unieke gevallen is hierbij nog niet gemaakt. Uit de 
kwalitatieve bevindingen blijkt dat er verbeterpunten zijn ten aanzien van beschikbaarheid en bereikbaarheid 
van partners, informatie-uitwisseling, het hebben van een gezamenlijke ambitie en duidelijkheid over de 
(on)mogelijkheden van de verschillende partners. De volledige probleemanalyse wordt in juni aan de 
stuurgroep gepresenteerd. 

Tot slot 
Bestuurlijk gezien is bij de aanpak van verwarde personen sprake van gedeelde verantwoordelijkheden. 
Openbare orde en veiligheid en het gezag over de politie zijn bevoegdheden van de burgemeester, zorg en 
welzijn betreffen tegenwoordig de verantwoordelijkheid van een (of meerdere) wethouder(s). Daarom 
informeer ik het gehele college over deze opdracht. Ik ben mij ervan bewust dat er op landelijk, regionaal en 
lokaal niveau reeds diverse samenwerkingsinitiatieven zijn binnen het thema verwarde personen. Ik denk 
hierbij aan ontwikkelingen om tot één regionale crisisketen te komen en aan de gerealiseerde Opvang 
Verwarde Personen (OVP) in Den Haag. Wij zullen de betreffende projectleiders actief benaderen om de 
verschillende initiatieven met elkaar te verbinden. Daarnaast doe ik hierbij een dringende oproep om bij 
nieuwe initiatieven gezamenlijk op te trekken. Voor afstemming en informatie kan contact worden 
opgenomen met de projectleider aanpak verwarde personen, mevrouw Schuurman, op telefoonnummer 06-
14852469. Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en zie uit naar vruchtbare 
samenwerking. 

Hoogachtend, 
namens de stuurgroep aanpak verwarde personen, 
de burgemeester. van Waddinxveen, 

(drs . H.P.L. Cremers) 


