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Aan:  Het College van Burgemeester en Wethouders  
van de gemeente Valkenburg a/d Geul 
 Postbus  998 
300 AZ Valkenburg a/d Geul 

 

Valkenburg aan de Geul, 26 september 2018 
 
 
Betreft:  Advies   inzake de bouwstenennota beleid personen met verward gedrag 
 

Geacht college,  

De  Adviesraad Sociaal Domein heeft een verzoek van u ontvangen om te adviseren over de 
bouwstenennota beleid personen met verward gedrag. 

Met deze brief willen wij aan dat verzoek voldoen. 

De ontwerp bouwstenennota is  besproken met de heer Reiters op 11 september 2018 door de 
gezamenlijke adviesraden van de gemeenten Eysden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en 
Valkenburg. 

Het ontwerp van de bouwstenennota en het  overleg met de heer Reiters hebben  de Adviesraad 
Sociaal Domein  (ASD) van de gemeente Valkenburg de volgende bevindingen opgeleverd: 

- De ASD is van mening dat de bouwstenennota een gedegen beleidsnota is. De bevindingen  van 

de adviesraden  uit het eerste overleg met de heet Reiters d.d. 20 maart zijn herkenbaar verwerkt 

in het nieuwe  ontwerp. 

- Wij merken op dat voor een gedegen aanpak van de problematiek een goede registratie 

noodzakelijk is.  Inzicht in de achtergronden van verward gedrag kan houvast geven voor een 

optimale benadering van de personen met verward gedrag, dus ook voor een passende aanpak 

en vervolgens ook voor   toekomstig beleid. 

- Het benaderen van personen met verward gedrag vergt een zekere mate van deskundigheid. In 

dit verband is het goed te weten dat een training daarvoor is ontwikkeld door Mondriaan, in 

samenspraak met de GGZ Eindhoven. 

- Op basis van ervaringen uit het verleden lijkt het van groot belang dat personen met verward 

gedrag zo veel mogelijk worden opgevangen door dezelfde, vaste, contactpersonen.  

Bij incidenten hebben vaste contactpersonen in het algemeen veel sneller en beter contact  

vanwege het bestaan van een vertrouwensrelatie.   

- Het is zeer wel denkbaar dat er (grote) verschillen zijn tussen de situatie in een stad en die op het 

platteland. Het is waarschijnlijk dat in een stad meer varianten van verward gedrag voorkomen. 

Als onderzoek van de beschikbare gegevens deze veronderstelling bevestigt is het wenslijk om in 

de aanpak van personen met verward gedrag onderscheid te maken. 
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- Het is opmerkelijk dat de huisarts niet voorkomt in deze beleidsnota; er is ongetwijfeld een rol 

voor de huisarts die in veel gevallen bekend zal zijn met de personen, resp. met hun gedrag. Het 

lijkt nodig deze rol verder te omschrijven. Hierbij merken wij op dat dementie weinig wordt 

benoemd als een van de (oorzaken van ) vormen van verward gedrag. 

- De ASD  stelt vast dat er opnieuw een omvangrijke taak op het bord van de gemeente komt te 

liggen. Hoe denken kleinere gemeenten zoals Valkenburg aan de Geul toch adequaat uitvoering 

te  kunnen geven aan dit beleid.  

- In dit verband merkt de ASD op dat continuïteit  in de opvang van personen met verward gedrag 

een belangrijke voorwaarde is om resultaten te behalen met de aanpak.  

- De ASD vraagt zich of en hoe hij  de ontwikkeling kan volgen van deze complexe materie. Hij   

adviseert daarom met nadruk evaluatiemomenten in de aanpak op te nemen en de ASD daarbij 

te betrekken als dat aan de orde is.   

- Daarbij is het wenselijk vooraf  duidelijk vast te stellen  op basis van welke indicatoren het beleid 

wordt gemonitord.  

 
Met vriendelijke groet, 
Ger Rutten, 
voorzitter ASD. 

 


