
 
 
 
 
 

 BESLUITBLAD RAAD 
 
 
 
Betreft: 
• raadsvergadering 9 februari 2023 
• agendapunt 17 
• motie M3 over                        Inzet Rijksmiddelen voor aanpak overlast van personen met 

verward/onbegrepen gedrag 
 

• zaaknummer Z.266782/D.1471517 
 
 
 
Het aan de raad voorgestelde besluit: 
 
Het college opdragen: 
1. na te gaan: 

a. of in samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek, het Veiligheidshuis en eventuele 
andere partijen, met de toegezegde rijksmiddelen, bijvoorbeeld de aanstelling van een 
speciaal belaste (sociaalpsychiatrisch) verpleegkundige vanuit de GGD een mogelijkheid is; 

b. welke maatregelen (naast de landelijke en al ingezette) een zinvolle en concrete toevoeging 
kunnen zijn voor deze problematiek; 

2. de commissie sociaal domein uiterlijk in het najaar 2023 te informeren over de uitkomsten van het 
onderzoek. 

 
 
Het door de raad genomen besluit: 
 
De motie is met 14 stemmen voor en 12 tegen aangenomen. Voor de motie stemden de fracties van 
Dorpsbelangen Huizen, D66, GroenLinks, PvdA, Transparant Huizen, ChristenUnie en SGP. Tegen 
de motie stemden de fracties van Leefbaar Huizen, VVD en CDA. 
 
 
De griffier,   De voorzitter, 
 
 
w.g.    w.g. 



HUIZEN

De raad van de gemeente Huizen,

in vergadering bijeen op 9 februari 2023;

overwegende dat:

draagt het college op:

huizen

gelet op het bepaalde in artikel 44 van het reglement van orde voor de vergaderingen en overige 
werkzaamheden van de raad;

HUIZEN

1. na te gaan:
a. of in samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek, het Veiligheidshuis en eventuele 

andere partijen, met de toegezegde rijksmiddelen, bijvoorbeeld de aanstelling van een

(**) zie: https://www.zorqenveiliqheidshuizen.nl/nieuws/2021/141221 extra-qeld-voor-versterkinq- 
dienstverleninq-aan-kwetsbaren

• al vele malen, aandacht is gevraagd voor zowel onze inwoners vanwege de overlast die zij 
ondervinden van personen met onbegrepen (verward) gedrag, als voor de personen die deze 
overlast veroorzaken;

• onbegrepen gedrag, veel persoonlijk leed geeft, zowel voor de overlastgevers als voor de 
omwonenden;

• ondanks de goede inzet hierop, qua tijd energie en geld, van de politie, de burgemeester, het 
interventieteam, de sociale wijkteams en anderen, het probleem (zie de laatste veiligheidscijfers) 
alleen maar (b)lijkt toe te nemen;

• dit probleem landelijk speelt en onder meer een gevolg is van de afbouw van bedden in de GGZ, 
de complexiteit van de huidige samenleving en de vergrijzing;

• aan al die oorzaken gewerkt moet worden, maar dat zich hoofdzakelijk afspeelt op landelijk 
niveau met inzet vanuit verschillende ministeries;

• er onder meer verschillende subsidies afgegeven vanuit de Rijksoverheid om de overlast op 
gemeentelijk niveau aan te pakken, met als voorbeeld daarvan dat het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid onlangs 59(*) miljoen beschikbaar heeft gesteld voor de komende vier jaar, en is er 
eerder al 150 (**) miljoen structureel extra geld, beschikbaar gesteld, bedoeld voor mensen in 
kwetsbare posities;

• de gemeente de urgentie voelt om kwetsbare mensen meer te ondersteunen, maar ook de last 
voor omwonenden wil beperken, en zoekende is naar een (nog) betere aanpak;

Motie inzet Rijksmiddeien voor aanpak overiast van personen met 
verward/onbegrepen gedrag

(*) zie: https://www.riiksoverheid.nl/binaries/riiksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/12/15/tk- 
voortqanqsbrief-aanpak-voor-personen-met-verward-en-of-onbeqrepen-qedraq/tk-voortqanqsbrief- 
aanpak-voor-personen-met-verward-en-of-onbeqrepen-qedraq.pdf:

PvdA Huizen GROEN Christenunie
LINKS Huizen



en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Bert Schaap 
(Transparant Huizei

Marijke Terlouw 
(Christenunie)

Marian van den Berge 
(Groenlinks)

Margot Leeuwin 
(PvdA)

Fatima Fitskie 
(D66)

(***) zie:
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Wiikqqd/Het CCV v 20 september 2021-
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speciaal belaste (sociaalpsychiatrisch) verpleegkundige vanuit de GGD (***) een mogelijkheid 
is;

b. welke maatregelen (naast de landelijke en al ingezette) een zinvolle en concrete toevoeging 
kunnen zijn voor deze problematiek;

2. de commissie sociaal domein uiterlijk in het najaar 2023 te informeren over de uitkomsten van het 
onderzoek;
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