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Betreft: Zienswijze Strategisch beleidsplan 2019-2022 politie eenheid Rotterdam
Geachte dames en heren,

De raad van Barendrecht heeft in zijn vergadering van 18 september jl. ingestemd met het strategisch
beleidsplan 2019-2022 politie eenheid Rotterdam. Een kopie van het raadsbesluit is bijgevoegd.
De raad kan zich vinden in de ambitie die in het beleidsplan is neergelegd voor de politie eenheid
Rotterdam. Een aantal punten wenst de raad nog onder uw aandacht te brengen, te weten de rol van de
wijkagent, aanpak kwetsbare mensen met verward gedrag en de psycholance.
De wijkagent is het aanspeekpunt voor burgers in de wijk. Deze heeft een coördinerende taak naar
andere agenten en richting de gemeente om problemen in de wijk concreet aan te pakken. Het verdient
daarom aanbeveling om dit in het Strategisch Beleidsplan nadrukkelijk te benoemen en daaraan de
ambitie toe te voegen dat maximale inspanningen worden geleverd om de beschikbaarheid,
zichtbaarheid en (digitale) bereikbaarheid van wijkagenten te verbeteren.
De bescherming van kwetsbare mensen met verward gedrag dient nadrukkelijk aandacht te krijgen (p. 12
‘burgers centraal’). Zeker nu deze groep mensen langer thuis moet blijven wonen en de zorgkanalen
minder snel worden ingeschakeld. De manier waarop dit wordt aangepakt dient daarbij breed bekend
gemaakt te worden.
Het aantal verwarde personen dat overlast geeft, neemt ook in Barendrecht jaarlijks fors toe. Tot nu toe
kwam de politie in actie. Soms was er een noodzaak om de verwarde persoon in de boeien te slaan en af
te voeren naar het politiebureau. Dit is zeer traumatiserend voor de betrokkene die vaak een
psychiatrische ziekte heeft. Er moet nu sprake zijn van een gerichte en snelle hulpverlening door
professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg zonder tussenkomst van de politie. Dit kan bijvoorbeeld
met het invoeren van een psycholance, een ambulance voor verwarde personen. Na het vervoer van de
verwarde persoon moet er uiteraard een sluitende opvang en aanpak in een GGZ-instelling plaatsvinden
die de behandeling start.
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Hoogachtend,
De gemeenteraad van Barendrecht,
de griffier,

de voorzitter,

mw. mr. G.E. Figge

drs. J. van Belzen

