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MOTIE 2021-07-16a
Onderwerp: Weekendopening voor inloop Bouwerskamp
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2021
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. inwoners met een ggz-problematiek baat hebben bij een vaste structuur;
2. gemeenten te maken hebben met de uitvoering van de wet Verplichte geestelijke
gezondheidszorg;
3. gemeenten in Flevoland samenwerken aan een sluitende keten voor de zorg voor mensen
met verward gedrag;
4. in de perspectiefnota staat dat we een sluitende aanpak organiseren voor mensen met
verward gedrag door samenwerking in de keten;
5. problemen voor deze doelgroep zich in het weekend opstapelen door eenzaamheid,
depressieve gevoelens en overbelasting van de mantelzorg,
van mening dat
1. er voor de inwoners met ggz-problematiek in het weekend een inloopmogelijkheid moet zijn
voor activiteiten voor een deel van de zaterdag en zondag, die er nu niet is;
2. er door de mogelijkheid van sociaal contact in het weekend voor inloop crisishulp kan worden
voorkomen;.
3. dat de deelnemers die door de week komen voor maatwerk, eveneens in het weekend
sociale contacten kunnen opbouwen;
4. door weekendopvang in de Noordoostpolder de sluitende keten in Flevoland beter wordt,
verzoekt het college
1. onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het organiseren voor weekendopening voor
de doelgroep ggz;
2. na de zomer aan de raad de keuzes voor te leggen, incl. de kosten voor weekendopening
3. deze kosten, na besluitvorming raad, te verwerken in de begroting
en gaat over tot de orde van de dag.
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