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Geacht college, 
 
De Wmo Adviesraad heeft het actieplan inzake personen met verward gedrag 
uitvoerig doorgenomen. Op basis hiervan komen wij tot de volgende reactie: 
 
Een duidelijk document waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt 
tussen bovenlokale en lokale invulling. De lokale invulling wordt prima 
verwoord maar we missen de verdere concrete uitwerking van de 6 
actiepunten. Zodra deze bekend zijn kunnen wij, na ontvangst hiervan, meer 
inhoudelijk adviseren. 
Graag willen wij ook nu al een aantal aandachtpunten meegeven bij de verdere 
lokale invulling, zodat deze meegenomen kunnen worden in de verdere 
uitwerking. 
 
Het betreft: 
1. Vroeg-signalering en preventie: Het gaat hier om mensen die, om wat voor 

reden dan ook, korte of langere tijd niet zelf hun boontjes kunnen doppen. 

Niet iedereen redt het zelfstandig in onze maatschappij. Mensen vallen dan 

veelal tussen wal en schip. Dit kan aanleiding geven tot verward gedrag. 

Wij vinden het derhalve erg belangrijk om in te zetten op preventie en 

vroeg-signalering. Het liefst in de wijk dichtbij de mensen. In dat verband 

adviseren wij de zorgcoöperatie Putte, Dorps coöperatie Dorpsplatform 

Huijbergen en Woensdrecht Werkt hierbij te betrekken. Ook de 

cliëntondersteuners kunnen hierbij een belangrijke bijdrage leveren. 

2. De realisatie van de integrale toegang zal pas in het najaar van 2019 een 

feit  zijn. Om die reden adviseren wij voor de tijdelijke invulling van de 

meldingen dit goed en concreet te borgen en te monitoren. Met name de 

informatie hierover  aan de ketenpartners en inwoners moet uitblinken in 

helderheid. Wij zijn benieuwd naar de verdere uitwerking. 
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3. Aangezien wordt gesproken over een lokaal implementatieplan dat nog 

gemaakt moet worden, maken we ons enige zorgen over de borging van 

de sluitende aanpak per 1 oktober a.s. Graag willen wij betrokken blijven bij 

de verdere uitwerking van de actiepunten. 

 

Met belangstelling zien wij uw reactie en antwoord op bovenstaande tegemoet. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de Wmo Adviesraad 
 
 
Christ  de Weert 
voorzitter 
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