
 

 

 
 
BESLUITVORMENDE NOTA 
AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
No. 21.0006168 
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Maatschappelijke Ontwikkeling  2 1 december 2021 R Vulink 

 
Portefeuille: II 
 
Onderwerp: Voortzetten Samenwerkingsovereenkomst Regio Flevoland Personen met Verward 
Gedrag 
 
Voorgesteld besluit 
1. Instemmen met het addendum Samenwerkingsovereenkomst Regio Flevoland ten behoeve van 
een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag; 
2. De raad informeren. 
 
Inleiding 
In Flevoland werken de 6 gemeenten samen aan de bemoeizorgketen “Personen met Verward 
Gedrag”. Hiervoor is in 2020 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Het voorstel is dat wij de 
samenwerkingsovereenkomst verlengen en gezamenlijk subsidie aanvragen bij ZonMW voor de 
uitvoering van activiteiten in 2022 en 2023. 
 
Doelstelling 
Regionale en lokale borging van de goed werkende aanpak voor personen met verward gedrag in 
Flevoland.  
 
Argumenten 
1.1 Het is wenselijk om de Samenwerkingsovereenkomst Personen met Verward Gedrag 

Flevoland te verlengen. 

In 2020 ging de gemeente Noordoostpolder een regionale samenwerkingsovereenkomst aan. 
Deze samenwerkingsovereenkomst loopt op 31 december 2021 af. Door deze samenwerking 
maakte de bemoeizorgketen “Personen met Verward Gedrag” in de periode van 2020 - 2021 
een verbeterslag in de aanpak voor personen met verward gedrag. Het is wenselijk deze 
samenwerkingsovereenkomst te verlengen. 

 
1.2 De samenwerkingsovereenkomst Personen met Verward Gedrag Flevoland draagt bij aan de 

doelstellingen in het Sociaal Domein. 
De samenwerkingsovereenkomst vloeit voort uit regionale afspraken en sluit aan bij onze 
gemeentelijke doelstellingen uit het Sociaal Domein.  

 
1.3 De aanpak voor personen met verward gedrag in Flevoland is de basis voor de gezamenlijke 

subsidieaanvraag bij ZonMW. 
In het plan van aanpak staan de projecten die Flevoland wil oppakken. De GGD coördineert 
deze gezamenlijke subsidieaanvraag. Bij deze subsidieaanvraag hoort geen cofinanciering 
vanuit de gemeente Noordoostpolder.  
 

Kanttekeningen 
1.1 ZonMW kan de subsidie afwijzen 

Bij afwijzing van de subsidie zullen de samenwerkende partijen onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn om de aanpak met personen met verward gedrag in Flevoland toch uit 
te voeren. Deze mogelijkheden worden vervolgens voorgelegd aan het college ter 
besluitvorming. Dit risico is echter klein. 

 
Planning/Uitvoering 
Na uw besluitvorming wordt het addendum getekend. De partijen zetten de samenwerking voort en 
doen gezamenlijk de subsidieaanvraag bij ZonMW. 
 



 

 

Bijlagen 

1. Addendum verlenging samenwerkingsovereenkomst ter ondertekening Liber: ZS00294623 

2. Aanpak voor personen met verward gedrag in Flevoland 2022-2023  Liber: ZS00294618 

3. Volmacht M.B.W. Uitdewilligen       Liber: ZS00294620 

 


