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Geacht college, 

 

  

Inleiding 

  

Op 19 januari 2017 heeft de Participatieraad een gevraagd advies uitgebracht over uw “Plan 

van aanpak personen met verward gedrag”.  

Uw antwoord op ons advies is gedateerd 14 februari 2017. U kondigde aan dat er later dit 

jaar een uitnodiging zou komen voor een gesprek over de voortgang van de uitvoering.  

In aanvulling op dat advies van 19 januari heeft de Participatieraad op 28 september 2017 

een ongevraagd advies uitgebracht specifiek gericht op de inzet, per uiterlijk 1 januari 2018, 

van een psycholance.  

Een antwoord van u op het advies van 28 september  hebben we, ondanks dat er inmiddels 

vier maanden zijn verstreken, helaas nog steeds niet gehad.  

Op 27 november 2017 heeft, op uw uitnodiging, een gesprek plaatsgevonden met een 

delegatie van de Participatieraad. 

  

Algemeen 

  

De Participatieraad heeft op 18 december 2017 met teleurstelling kennis genomen van de 

bevindingen tijdens genoemd overleg van 27 november.  

In onze adviezen van januari 2017 en september 2017 hebben wij de urgentie onderstreept 

van het sluitend regelen van de aanpak van deze problematiek.  

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het, op de wijze waarop nu wordt voort 

gegaan, nog geruime tijd zal gaan duren voordat een sluitende aanpak, inclusief de 

aanschaf van een psycholance, concreet zal zijn gerealiseerd.  

De aard van de onderhavige problematiek leent zich er ons inziens echter niet voor om dit 

proces nog heel lang te laten duren. De Minister heeft destijds de gemeenten gevraagd om 

spoedig een plan van aanpak te willen maken, omdat zij het meest met deze problematiek te 
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maken hebben en er ook het meest mee gebaat zullen zijn als er een goede aanpak is 

gerealiseerd. 

  

Ook al zijn er soms meer partijen betrokken, dan nog kan het ons inziens zo zijn, dat uw 

college meer ambitie ten toon spreidt door zelf concrete (meetbare) doelen te formuleren 

inclusief een daarbij behorend tijdpad.  

Daar zou u zich bestuurlijk voor kunnen inspannen bij die andere partijen om commitment op 

die doelen en dat tijdpad te verkrijgen.  

En daarop zou dan vervolgens alle bestuurlijke en ambtelijke inzet gericht moeten worden.  

  

Wij bieden u graag aan om de komende tijd, bijvoorbeeld eens per 2 maanden, met u mee te 

denken over de invulling van een sluitende aanpak.  

  

Wat de psycholance betreft betreuren we het dat u op dat advies nog niet gereageerd heeft. 

Wij dringen er bij u op aan dat u spoedig bij de gemeente Amsterdam te rade gaat hoe zij de 

inzet van een psycholance hebben georganiseerd en gefinancierd. Wellicht kan de 

zorgverzekeraar bij de financiering een rol spelen.  

  

Wij hopen spoedig van u te vernemen. 

  
  

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

 

G. Hille 

Voorzitter Participatieraad Haarlemmermeer  

 


