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Onderwerp: Reactie op advies aanpak personen met verward gedrag
Geachte leden van de adviesraad,
Op 18 oktober ontvingen we uw advies met betrekking
ln deze brief leest u onze reactie op uw advies.

tot de aanpak personen met verward gedrag.

Positief advies.
U geeft een positief advies over de aanpak.
We hebben daarom de aanpak personen met verward gedrag op
vastgesteld.
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december 2018 definitief

Aandachtspunten
ln uw advies stelt u met betrekking tot de bouwstenen enkele vragen en geeft u een aantal
aandachtspunten. Hieronder geven wij hierop puntsgewijs onze reactie.
Vragen over de bouwstenen
I ncl usieve same n levi ng
We zijn met u eens dat de kans op verward gedrag afneemt als mensen zich veilig en gewaardeerd
voelen in hun eigen (sociale) omgeving. Om die reden hebben we ervoor gekozen om in het kader
van de inclusieve samenleving in 2019 aandacht te besteden aan inclusie voor mensen met een
psychische kwetsbaarheid. We gaan hierover ook met u nog in gesprek.
Preve ntie

h uis uitzetti ng
Met Leystromen hebben wij afspraken over het voorkomen van huisuitzettingen bij
huurachterstanden: Het beleid van Leystromen is erop gericht om al bij een kleine huurachterstand
de huurders actief te benaderen om vroegtijdig en preventief maatregelen te nemen om erger te
voorkomen. Leystromen werkt hierin samen met het maatschappelijk werk en met de gemeente. Zij
schalen op naar het MaSS (Maatschappelijk Steun Systeem) overleg als dat nodig is.
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