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INLEIDING 

Op 22 maart 2018 is tijdens de Beeldvormende vergadering een drietal presentaties gehouden 
over de uitvoering van het sociaal domein (sociaal team, Dienstverleningsovereenkomst 
Wmo/Jeugd en inzicht uitgaven zorgaanbieders). Om deze reden is de werkgroep sociaal 
domein op 20 maart 2018 komen te vervallen waardoor niet alle vragen beantwoord zijn. 

Tijdens de oordeelsvormende vergadering van 26 april 2018 is door een aantal raadsleden 
vragen gesteld over de uitvoering van het sociaal domein in de gemeente Neerijnen. De heer 
van Zoest (Voor Neerijnen) heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over de uitvoering 
van het sociaal domein. Op deze vragen wordt ingegaan.

Medio 2017 is het Uitvoeringsplan Wmo/Jeugd 2017-2018 vastgesteld door het college en aan 
uw raad ter kennis gebracht. Wij brengen u op de hoogte van de stand van zaken. Hiervoor 
hebben wij een extra kolom toegevoegd die de stand van zaken weergeeft per onderwerp. Zie 
hiervoor de bijlage. Het uitvoeringsplan 2017-2018 is tot stand gekomen in samenwerking met 
de gemeenten Lingewaal en Geldermalsen en met de coördinator van het sociaal team 
Neerijnen. Dit plan is de nadere uitwerking van het beleidsplan Wmo2015 en Jeugdwet 2017-
2020 dat op 23 februari 2017 door u als raad is vastgesteld. 

Vragen de heer van Zoest:

Vraag:
Om hoeveel personen gaat het in Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen met een verward 
gedrag?

Antwoord:
Een verwarde persoon is een ieder die, vanwege zijn al dan niet tijdelijk verstoorde 
oordeelsvermogen, gedrag vertoont waarmee hij zichzelf of iemand anders in gevaar brengt 
en/of een bedreiging vormt voor de openbare orde en veiligheid. In 2017 zijn er voor Neerijnen 
22 meldingen, voor Geldermalsen 60 meldingen en voor Lingewaal 23 meldingen binnen 
gekomen bij de Politie over personen die verward gedrag vertonen. 

Vraag:
Wat gebeurt er nu met de meldingen?
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Antwoord:
De meldingen van verwarde personen komt voor een groot deel binnen bij de politie. Ze worden
besproken in het Integraal Veiligheidsoverleg (IVO). Op basis hiervan wordt een passende 
aanpak gekozen en eventueel worden de verwarde personen opgevangen door de diverse GGZ
instellingen waarmee een contract is afgesloten. Bij verwarde mensen die publiekelijk voor 
overlast zorgen, is in 20-30% van de gevallen sprake van GGZ-problematiek. In de andere 
gevallen is er sprake van verwaarloosde ziektebeelden, dementie, verslaving en/of een 
stapeling van negatieve gebeurtenissen die leiden tot verward gedrag op straat. 

Vraag: 
Onder de regie van de gemeente dienen alle ketenpartners een sluitende aanpak te hebben 
gerealiseerd omdat de zorgsector de plicht heeft de politie te ondersteunen. Hoever staat het 
daarmee in onze gemeente? Wat zijn de gedachten over de invulling per 1 oktober 2018?

Antwoord:
Alle gemeenten in Nederland moeten per 1 oktober 2018 een sluitende aanpak gereed hebben 
voor psychisch kwetsbare mensen die risico lopen op verward gedrag. Met dit doel is in 
Gelderland-Zuid het project ‘Netwerkontwikkeling rond mensen met een psychische 
kwetsbaarheid’ van start gegaan. Dit is gebeurd in opdracht van de 16 gemeenten in 
Gelderland-Zuid, waaronder de gemeente Neerijnen, en de gemeente Mook en Middelaar. 

Vraag: 
In het Uitvoeringsplan Wmo / Jeugd 2017-2018 staat dat er in het 4e kwartaal van 2017 in GNL 
verband een digitale sociale kaart zou worden ontwikkeld. Is dit inmiddels gerealiseerd?

Antwoord: 
Ja, dit is gerealiseerd. Zie de  bijlage met de stand van zaken van het Uitvoeringsplan. 


