GEMEENTERAAD

RIS-nummer: 311387

Schriftelijke vragen: zorgen om sluiting Opvang Verwarde Personen
Indiener: Judith Klokkenburg, ChristenUnie/SGP

Datum: 24 januari 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Twee weken geleden heeft de burgemeester de raad via een brief (RIS311224) geïnformeerd over de
sluiting van de OVP (Opvang Verwarde Personen). Ook het Algemeen Dagblad berichtte hierover 1. Het
is opvallend dat deze opvang is gesloten, omdat de politie onlangs nog bekendmaakte dat het aantal
meldingen van verwarde personen in 2021 is toegenomen met 11% tot meer dan 130.000 gevallen.
Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Judith Klokkenburg
(ChristenUnie/SGP) en Lesley Arp (SP) de volgende vragen:
1) Is het college bekend met het artikel in het Algemeen Dagblad van 24 januari jl. getiteld
‘Verwardenopvang op politiebureau gesloten door personeelsgebrek’?
2) Hoeveel mensen zijn er in 2021, tot de sluiting, per maand opgevangen in de OVP?
3) Hoeveel mensen zijn er in 2021, tot de sluiting, na opvang in de OVP doorverwezen naar
passende hulp? Hoeveel mensen zijn, na opvang in de OVP, weer naar huis of naar de
maatschappelijke opvang gestuurd?
4) Kan het college aangeven hoeveel verwarde personen er in 2021 ook verdacht waren van een
strafbaar feit?
5) Kan het college aangeven wat er nu gaat gebeuren met mensen die verdacht worden van een
strafbaar feit en psychische hulp nodig hebben?
6) Kan het college aangeven hoe de politie gaat garanderen dat verwarde mensen die worden
verdacht van een strafbaar feit de juiste hulp krijgen, nu de OVP niet meer op het
politiebureau is gestationeerd?
De sluiting van de OVP heeft volgens de burgemeester te maken met personele krapte bij Parnassia.
7) Kan het college garanderen dat alle mensen met acute psychische nood - en nu niet terecht
kunnen in de OVP - nog steeds geholpen kunnen worden nu Parnassia te maken heeft met een
personeelstekort?
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https://www.ad.nl/den-haag/verwardenopvang-op-politiebureau-gesloten-doorpersoneelsgebrek~a4e8d57a/?fbclid=IwAR38R8gvzX9KfexsjZ2MvTzu5BNBFTWqPrhKexjCAlUa_ttJlX0mD-bfW0c
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