
 

 

 
   
Motie integrale aanpak veiligheid/zorg 
 
De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op 13 november 2018, 
 
Constaterende dat:  
 

 Er een grote toename van verwarde personen is, 

 Daardoor het aantal meldingen bij zowel politie, brandweer als LBB over verwarde of kwetsbare 
personen toeneemt (E33 meldingen), 

 De verschillende diensten niet altijd even goed in kunnen schatten wat de beste stappen zijn om te 
ondernemen of dat de samenwerking met de GGZ niet vloeiend verloopt, 
 

Mede constaterende dat het aantal meldingen naar verwachting de komende jaren nog meer gaan stijgen,  
 
Van mening is dat 

 Het snel en tijdig hulp bieden in deze situaties van groot belang is om erger te voorkomen, 
 
Voorts constaterende dat 

 Er een groep mensen is die zorg nodig hebben maar onzichtbaar zijn voor alle partners in het 
zorgdomein, 

 Dit de groep betreft die tussen de WOT en de uiteindelijke E33-meldingen in zit, 

 Sommige zorgbehoevende tijdelijk in beeld zijn maar bij overdracht of stoppen van zorgtraject te 
snel weer uit beeld verdwijnen onder andere doordat niet wordt afgeschaald in zorg, 

 
Verzoekt het college  

 De koppeling tussen het domein veiligheid en zorg te versterken en een integrale aanpak van de 
twee domeinen te creëren waarin samenwerking tussen veiligheid en GGZ centraal staat om zo 
sneller en doeltreffender te kunnen handelen bij meldingen over verwarde en kwetsbare personen, 

 Daarnaast te onderzoeken hoe we deze kwetsbare mensen eerder in beeld kunnen krijgen bij de 
partners in het domein zorg/welzijn alsook bij de partners bij LBB/Politie. En te bekijken welke 
gaten in het huidige beleid opgevuld dienen te worden om deze mensen niet alleen zichtbaar te 
krijgen maar ook in beeld te houden, 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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