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Subsidieaanvraag ZonMW personen met verward gedrag
Ja
Tjolina Proost
Sturing
t.proost@regiogv.nl
17.0005158
19 april 2017

Omschrijving
Akkoord gaan met de ZonMW subsidieaanvraag Aanpak Personen met Verward
Gedrag (APV).
De samenwerkingsovereenkomst ‘Aanpak verwarde overeenkomst’ vaststellen.
Instemmen met het voorstel ‘ZonMW subsidieaanvraag Aanpak Personen met
Verward Gedrag (APV).

Gewenste behandeling
Onderwerp
Beschrijving
Overleg
portefeuillehouders sociaal domein
Datum
11 mei 2017
Doel
Vaststellen
Toelichting
Beknopte toelichting
In de Nederlandse media en politiek is steeds meer aandacht voor incidenten rondom mensen die
verward gedrag vertonen. De Ministeries van VWS en VenJ en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) geven via ZonMW stimuleringssubsidies om een sluitende aanpak voor deze
groep te bewerkstelligen. De ambitie voor deze sluitende aanpak is opgenomen in het beleidsplan
Bescherming & Opvang, maar heeft niet de focus, behelst geen vacatiegelden voor partners en heeft
een grotere tijdspanne dan de deadline die het Rijk voor ogen heeft (oktober 2018). Daarom vraagt
de regio een subsidie bij ZonMW aan van 2,5 ton om hierin te voorzien. Deze subsidie vraagt om
een plan van aanpak en minimaal 25% cofinanciering die kan worden gedekt uit de begroting van
het regionale programma Bescherming & Opvang. Daarnaast moet onder de subsidieaanvraag een
samenwerkingsovereenkomst liggen. De kernpartners hebben al toegezegd deze te tekenen.
N.B. het plan van aanpak dat onderdeel is van de subsidieaanvraag is een concretisering van het
beleidsplan Bescherming & Opvang dat is vastgesteld door de colleges en nu ter besluitvorming ligt
bij de raden.
Historie
Datum
28 maart 2017
13 april 2017
25 april 2017
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Behandeld in
Gemeentelijke werkgroep Bescherming & Opvang
EPA taskforce
Directieoverleg sociaal domein.

Hoe verder?
Datum
31 mei 2017
6 juni 2017

Bijlage(n)
Nummer
Bijlage 1.
Bijlage 2.
Bijlage 3.
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Behandeld in
Ondertekening convenant door voorzitter van PFHO en bestuurlijk trekker
Bescherming & Opvang wethouder Van der Want namens de gemeenten.
Deadline indienen aanvraag bij ZonMW.

Omschrijving
Voorstel subsidieaanvraag.
Uitgewerkt concept plan van aanpak AVP.
Concept samenwerkingsovereenkomst.

