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Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Raadsleden zijn middels een presentatie geinformeerd over het brede plan van 
aanpak voor personen met verward gedrag.  

Vorm bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst wordt het plan van aanpak gepresenteerd en worden 
raadsleden gevraagd hier kennis van te nemen, vragen te stellen en 
suggesties te doen. Het plan van aanpak is geen statisch document, maar 
voortdurend in ontwikkeling. Gezien het belang van het onderwerp willen wij u 
hier graag bij betrekken. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het Plan van aanpak: 
personen met verward gedrag. Bouwstenen voor maatwerk vastgesteld (6 
november 2018). Dit regionale plan van aanpak is tevens door de colleges van 
de heuvellandgemeenten vastgesteld. Het plan van aanpak is echter 
voortdurend in onwikkeling en gezien het belang van het onderwerp worden de 
raadsleden hierbij betrokken. 

Verloop voorgaande 
proces 

- Behandeling Programmabegroting 2016 op 13 oktober 2015. Hier werd het 
traject Aanpak Personen met Verward Gedrag aangekondigd, en via motie 
werd besloten om hierin nauw samen te werken met de Zuid-Limburgse 
gemeenten en de Provincie Limburg. 

- Stadsronde 31 januari 2017 met vele partijen uit het veld, 
cliëntvertegenwoordigers, GGZ-instellingen, Zorgpartners, GGD, politie, OM, 
UM, Veiligheidshuis, Trajekt, diverse vrijwilligersorganisaties en buurtkaders 

- Raadsbehandeling Kaderbrief 11 juli 2017 waarin een motie van SP en 
Groen Links over  het stimuleren van de cursus MHFA werd overgenomen; 

- Brede Hoorzitting georganiseerd door de raad op 26 september 2018, en 
naar aanleiding hiervan aanscherping van het Plan van Aanpak (zie RIB 15 
november 2018) 

- Wmo adviesraden Maastricht en Heuvellandgemeenten hebben advies 
uitgebracht. 

Inhoud  Het plan van aanpak is ontwikkeld samen met de Zuid-Limburgse gemeenten, 
cliëntvertegenwoordigers en samenwerkingspartners uit het zorg- en 
veiligheidsdomein. Het is een samenhangende verzameling van acties en 
projecten die moeten bijdragen aan een zo sluitend mogelijke aanpak van de 
problematiek rondom personen met verward gedrag. Concreet gaat het plan 
van aanpak om het verbeteren van de leefbaarheid in buurten, de 
levensstructuur van mensen met verward gedrag en handelingsperspectieven 
van burgers onderling. Ook beoogt het plan de structuur en processen van 
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melding, triage, crisisinterventie en toegang tot reguliere zorg-op maat te 
verbeteren. 

 

In het plan van aanpak kunt u lezen dat er al diverse acties en projecten in 
gang zijn gezet. Zo zijn er reeds 150 professionals en een aantal vrijwilligers in 
Maastricht Heuvelland getraind met de cursus Metal Health First Aid (zie 
pagina 14), is er een meldpunt voor niet-acute zaken waarvan de 
bereikbaarheid sinds 1 november is verruimd (zie pagina 14 en 15), werken we 
aan een regionale time out voorziening (pagina 16 en 17) en vindt er nu een 
pilot plaats in het kader van passend vervoer (‘de psycholance’, zie pagina 20). 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Vragen stellen over plan van aanpak, reageren op plan van aanpak, 
suggesties geven voor de uitvoering en verdere ontwikkeling van plan van 
aanpak. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
ronde 

 

Vervolgtraject De gemeenteraden worden in 2019 en 2020 op de hoogte gehouden van de 
voortgang van deze projecten en het plan van aanpak. Tevens wordt dan 
bekeken hoe deze projecten in de loop van 2019 en 2020 in de bestaande 
reguliere (zorg)structuur worden geïmplementeerd. 

 


