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Schriftelijke vragen over mensen in verwarde toestand in Utrecht
Op 2 februari jl. stond er op NOS.nl1 een bericht over een toenemend aantal verwarde mensen in 
Nederland. In dit bericht wordt o.a. vermeld dat deze verwarde mensen (bijvoorbeeld mensen met een 
psychose) een gevaar voor zichzelf of voor hun omgeving kunnen vormen. In veel van de gevallen 
worden deze personen door de politie van de straat gehaald, terwijl die niet altijd de expertise of de 
middelen hebben om voor de juiste opvang te zorgen. In verschillende centrumgemeenten zijn er 
daarom maatregelen getroffen om de politie beter toe te rusten. In Amsterdam en Den Haag wordt dit 
bijvoorbeeld ingevuld door het opzetten van een speciale afdeling op het politiebureau, die ingericht is 
voor de opvang en eventuele doorverwijzing van verwarde mensen. In Utrecht lijkt er minder 
duidelijkheid te bestaan over het aantal verwarde mensen en de wijze waarop hiermee wordt 
omgegaan. 

CDA, GroenLinks en SP hechten veel waarde aan een goede opvang van deze verwarde mensen, om zo 
problemen te voorkomen en de mensen de zorg te kunnen geven die zij nodig hebben. We hebben 
daarom de volgende vragen:

1. Is het bij het college bekend hoeveel verwarde mensen er jaarlijks in Utrecht van de straat 
worden gehaald door de politie? Zo nee, waarom is dit niet bekend? Zo ja, is er sprake van een 
toename?

2. In het geval van een toename, heeft het college zicht op waarom hier sprake van is? Zo ja, 
waar denkt het college aan?

3. Deelt het college de mening dat het ook in Utrecht van belang is dat er oplossingen worden 
gevonden ter vermindering van het aantal verwarde mensen in de stad? Zo ja, waar denkt het 
college aan? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om een werkbezoek af te leggen in Den Haag of Amsterdam en om daar 
te bekijken of een speciale afdeling op politiebureaus ook voor Utrecht een passende 
oplossing biedt? Zo nee, waarom niet?

De Federatie Opvang waarschuwt al even voor een toename van verwarden op straat, aangezien het 
aantal bedden in ggz-instellingen wordt afgebouwd, maar de voorzieningen die deze mensen nodig 
hebben nog niet elders worden getroffen.

5. Herkent het college deze analyse van de Federatie Opvang? Zijn er meer signalen hierover 
binnen gekomen van andere organisaties?

6. Welke voorzieningen ontbreken voor mensen die niet meer terecht kunnen in ggz-
instellingen? Wie draagt nu verantwoordelijkheid voor hulp aan deze mensen? Hebben 
diegenen een goed beeld van de mensen in Utrecht die het betreft?

1 http://nos.nl/artikel/2016940-meer-verwarde-mensen-maar-hoe-help-je-ze.html   
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