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Beste mevrouw Jeddaoui, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen gesteld 
over steeds meer mensen verward op straat in Stichtse Vecht. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
 
A. Heeft het college een verklaring voor de oorzaken van de stijging van het aantal meldingen van 
verwarde personen in Stichtse Vecht?  
B. Welke maatregelen zijn er genomen om deze stijging een halt toe te roepen?  
 

 

Antwoord 1 
A. Op deze vraag kan geen eenduidig antwoord worden gegeven omdat de meldingen niet bij de 
gemeente zijn gedaan en daardoor niet op casusniveau inzicht is in de aard van de meldingen.  
Aangenomen kan worden dat de stijging mede het gevolg is van het aantal thuisblijvers door 
corona’. 
 
B. De afgelopen jaren is onder andere een Wijk-GGZ’er ingezet, die op meldingen van personen 
met verward gedrag afgaat. Ook is het wijkteam TIM Stichtse Vecht gestart per 1 januari 2022. Zij 
hebben de functie van de Wijk-GGZ’er overgenomen. 
 
 
 

 

 
Fractie PvdA 
t.a.v. mevrouw S. Jeddaoui 
 
 
 

 
 
 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
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Datum 
15 maart 2022 
 
Onderwerp 
Schriftelijke vraag ex Artikel 41 RvO inzake steeds meer 
mensen verward op straat in Stichtse Vecht 
 
Bijlage(n) 
n.v.t. 

Team 
Ontwikkeling Samenleving en 
Veiligheid 
Behandeld door 
Edwin Meerdink 
Telefoonnummer 
140346 
E-mail 
info@stichtsevecht.nl 
 
Ons kenmerk 
Z/22/261513- D/22/427981 
Uw kenmerk 
 
 
Bij beantwoording graag ons  
kenmerk en datum vermelden. 

*Z0765CE6667*
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Vraag 2  
De aanpak verwarde personen lijkt overwegend in het domein veiligheid belegd.  
 
C. Onderschrijft het college de kritiek in de rapporten van het schakelteam ‘verward gedrag’ dat, 
mede door de problematiek bij domein veiligheid te beleggen, ondersteuning en zorg onvoldoende 
aandacht krijgen in aanpak doelgroep? Graag een toelichting.  
 
D. Bent u het met de PvdA eens dat bij aanpak verwarde personen te weinig gebruik gemaakt wordt 
van de ketenpartners zoals ervaringsdeskundigen , huisartsen en zorgverzekeraars ? Graag 
antwoord toelichten.  
 
Antwoord 2  
C. Het college onderschrijft het belang van de rol van het sociaal domein binnen de aanpak van 
personen met verward gedrag. In Stichtse Vecht wordt intensief samengewerkt tussen collega’s uit 
het sociaal domein en collega’s en partners uit het veiligheidsdomein. De aanpak en ondersteuning 
van personen met verward gedrag is in Stichtse Vecht primair belegd binnen het sociaal domein. 
 
D. Nee, daar zijn wij het niet mee eens. In Stichtse vecht  werken we nauw samen met zowel formele 
als informele zorg (denk aan GGZ-instellingen, Sociaal Wijkteam, eerstelijns zorg waaronder 
huisartsen, het voorveld zoals welzijn etc.). 
 
Vraag 3  
Er wordt nu gewerkt met de zogeheten wijk-GGD’ers in Stichtse Vecht.  
 
E. Hoe effectief wordt de inzet van wijk- GGd’ers beoordeeld door uw college?  
 
F. Wat is er nodig om de rol en inzet van deze teams te vergroten in de wijken?  
 
G. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen, voor mensen met een psychiatrische 
problematiek (niet zelden speelt ook verslaving en/of een verstandelijke beperking een rol) is vanaf 
2021 niet langer de exclusieve verantwoordelijkheid van de centrumgemeente , in ons geval Utrecht ( 
blz 20 van actualisatie woonvisie 2017-2022).  
 
H. Bestaan er momenteel voldoende opvangmogelijkheden in Stichtse Vecht voor de doelgroep?. 
Kan het college meer informatie geven over de samenstelling van de doelgroep: Onder welke 
leeftijdscategorie doet zich het probleem voor en wat zijn daar de specifieke oorzaken van?  
 
I. Is in de praktijk duidelijk wie verantwoordelijk is voor een meer structurele oplossing voor 
individuele personen met verward gedrag? Graag toelichting hierop. 
  
J. Deelt het college de zorg van de PvdA dat er nog onvoldoende gecommuniceerd wordt vanuit 
gemeente richting doelgroep? Graag toelichting hierop  
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Antwoord 3  
E. De inzet van de wijk-GGZ’er is als effectief ervaren. Met name op preventie en als schakel met 
domein veiligheid, zoals politie.  
 
F. De functionaliteiten van de Wijk-GGZ’er zijn per 1 januari 2023 belegd bij TIM Stichtse Vecht.  We 
denken dat we hiermee wijkbewoners met verward gedrag beter kunnen ondersteunen. 
 
G. Het college leest hier geen vraag. 
 
H. Op dit moment zijn er nog niet voldoende opvangmogelijkheden in Stichtse Vecht. Maar wel in de 
regio Utrecht-West en binnen de U16-gemeenten. Ter voorbereiding op de doordecentralisatie 
Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen onderzoeken we met de regio Utrecht-West de 
behoefte aan regionale en lokale (tijdelijke) opvangvoorzieningen.  
Personen met verward gedrag hebben niet altijd opvangmogelijkheden nodig. Zo kan iemand in het 
beginstadium van dementie verward gedrag vertonen maar goed thuis geholpen worden door het 
sociaal wijkteam en andere professionals.  
 
I. We erkennen het probleem dat er bij politiemeldingen over personen met verward gedrag ook een 
zorgvraagstuk zit. Iedere casus is echter anders, waardoor maatwerk toegepast moet worden om 
voor de juiste opvolging te zorgen. Een eenduidig antwoord over de verantwoordelijkheid voor een 
structurele oplossing in de praktijk is om die reden niet te geven.  
 
J. Hierop worden stappen gezet om dit jaar een communicatieplan te gaan opstellen. Niet alleen 
specifiek naar de doelgroep maar ook naar het sociale netwerk om de doelgroep heen en inwoners in 
het algemeen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Dorien van den Berg 
Directeur Domein Samen Leven 
 
 

Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl 
If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl 

mailto:info@stichtsevecht.nl
mailto:info@stichtsevecht.nl
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Persoonsgegevens 
Voornamen 

 
sophia  

Achternaam 
 

Jeddaoui 
E-mailadres 

 
aurelia_1971@hotmail.com 

Fractie 
 

PvdA 

 
    

   

   

Mede indieners 
Zijn er andere fracties die de raadsvragen 
mede indienen 

 
nee 

    
   

   

Raadsvragen 
Onderwerp 

 
Steeds meer mensen verward op straat in 
Stichtse Vecht 

Inleiding 
 

In het AD van 17-2-22 lezen we in het artikel 
‘Bijna elke dag is er overlast door een persoon 
met verward gedrag in Stichtse Vecht’ dat het 
aantal meldingen m.b.t. personen met 
verward gedrag in Stichtse Vecht is gestegen 
tot 299. Ook de politie trekt al jaren aan de bel 
over de toename van meldingen van verward 
gedrag. Het afhandelen daarvan neemt een 
groot deel van de – toch al beperkte – 
politiecapaciteit in beslag en agenten hebben 
niet altijd de expertise om passende hulp te 
verlenen. 

Vraag 1 
 

1 a. Heeft het college een verklaring voor de 
oorzaken van de stijging van het aantal 
meldingen van verwarde personen in Stichtse 
Vecht? 
b. Welke maatregelen zijn er genomen om 
deze stijging een halt toe te roepen? 

Vraag 2 
 

De aanpak verwarde personen lijkt 
overwegend in het domein veiligheid belegd. 
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c. Onderschrijft het college de kritiek in de 
rapporten van het schakelteam ‘verward 
gedrag’ dat, mede door de problematiek bij 
domein veiligheid te beleggen, ondersteuning 
en zorg onvoldoende aandacht krijgen in 
aanpak doelgroep? Graag een toelichting.  
d. Bent u het met de PvdA eens dat bij 
aanpak verwarde personen te weinig gebruik 
gemaakt wordt van de ketenpartners zoals 
ervaringsdeskundigen , huisartsen en 
zorgverzekeraars ? Graag antwoord 
toelichten.  

Vraag 3 
 

Er wordt nu gewerkt met de zogeheten wijk-
GGD’ers in Stichtse Vecht.  
e. Hoe effectief wordt de inzet van wijk- 
GGd’ers beoordeeld door uw college?  
f. Wat is er nodig om de rol en inzet van deze 
teams te vergroten in de wijken ?  
g. Maatschappelijke opvang en beschermd 
wonen, voor mensen met een psychiatrische 
problematiek (niet zelden speelt ook 
verslaving en/of een verstandelijke beperking 
een rol) is vanaf 2021 niet langer de 
exclusieve verantwoordelijkheid van de 
centrumgemeente , in ons geval Utrecht ( blz 
20 van actualisatie woonvisie 2017-2022).  
h.Bestaan er momenteel voldoende 
opvangmogelijkheden in Stichtse Vecht voor 
de doelgroep?. Kan het college meer 
informatie geven over de samenstelling van 
de doelgroep: Onder welke leeftijdscategorie 
doet zich het probleem voor en wat zijn daar 
de specifieke oorzaken van?  
i. Is in de praktijk duidelijk wie 
verantwoordelijk is voor een meer structurele 
oplossing voor individuele personen met 
verward gedrag? Graag toelichting hierop. 
j. Deelt het college de zorg van de PvdA dat 
er nog onvoldoende gecommuniceerd wordt 
vanuit gemeente richting doelgroep? Graag 
toelichting hierop 
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Vraag 4 
 

Sophia Jeddaoui en Dennis de Vries 
    

   

   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen 

 
nee 
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