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Vragen van de leden Regterschot en Rudmer Heerema (beiden VVD) aan de
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichten
«Neergeschoten vrouw in Alkmaar teisterde buurt al jaren: «Tweehonderd
meldingen gemaakt»» en «Door politie doodgeschoten vrouw (48) liep in
Alkmaar met hamer en mes op agenten af» (ingezonden 22 november 2019).
Vraag 1
Bent u bekend met de nieuwsberichten «Neergeschoten vrouw in Alkmaar
teisterde buurt al jaren: «Tweehonderd meldingen gemaakt»»1 en «Door
politie doodgeschoten vrouw (48) liep in Alkmaar met hamer en mes op
agenten af»?2
Vraag 2
Klopt het bericht dat al eerder honderden meldingen gedaan zijn bij de
woningbouw, politie, GGZ en crisisdienst over de situatie van deze mevrouw?
Zijn bij andere instanties ook meldingen gedaan? Zo nee, hoeveel meldingen
zijn er gedaan? Zo ja, wat is precies gedaan met de meldingen? Hoe zijn de
gemeente en partners met deze situaties omgegaan?
Vraag 3
Over hoeveel personen die in Alkmaar verward gedrag vertonen zijn
meldingen gedaan? Hoeveel van deze personen die verward gedrag vertonen
lopen nog vrij rond op straat en bij hoeveel van deze meldingen is daadwerkelijk ingegrepen? Bij hoeveel meldingen wordt sowieso ingegrepen? Kunt u
per staffel van 25 meldingen aangeven om hoeveel personen het gaat en wat
de aard van de meldingen is? Hoeveel van deze personen die verward gedrag
vertonen, hebben agressief gedrag?
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Vraag 4
Hoe is het mogelijk dat bij een persoon met verward gedrag, ook na
meerdere meldingen vanuit haar omgeving, niet is ingegrepen? Zou u daar
een verklaring voor kunnen geven? Welke maatregelen bent u bereid te
treffen om beter met meldingen om te gaan om herhaling te voorkomen?
Vraag 5
Bent u het ermee eens dat, als beter was geluisterd naar de klachten van de
buren, de gemeente en alle instanties waar meldingen gedaan zijn, al veel
eerder hadden kunnen ingrijpen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is dit
niet gebeurd?
Vraag 6
Wie is verantwoordelijk voor het helpen en oppakken van personen met
verward gedrag die een dreiging zijn voor de openbare orde?
Vraag 7
Kunt u aangeven welke acties u heeft ondernomen sinds in 2018 is de
eindrapportage «Op weg naar een persoonsgerichte aanpak» gepresenteerd?
In hoeverre heeft de gemeente Alkmaar deze aanpak verder geïmplementeerd
en geborgd?
Vraag 8
Klopt het dat de woningcorporatie meerdere meldingen bij de politie heeft
gedaan over het feit dat deze vrouw al jaren extreem agressief- en verward
gedrag vertoonde? Klopt het dat, zoals in het artikel wordt gemeld, de
woningcorporatie in al die jaren geen gedegen dossier heeft kunnen
opbouwen? Zo ja, hoe kan dit? Welke eisen worden aan een «gedegen
dossier» gesteld? Is een dergelijk gedegen dossier noodzakelijk voor de
woningcorporatie of voor de politie om te kunnen handelen?
Vraag 9
Bent u het ermee eens dat het zeer zorgwekkend is dat dit soort incidenten
voorkomen? Zo ja, welke maatregelen worden getroffen en welke maatregelen bent u bereid te treffen om het aantal incidenten terug te dringen? Zo
nee, waarom niet?
Vraag 10
Klopt de constatering dat gemeentes er allemaal een verschillende aanpak
ten aanzien van verwarde personen op na lijken te houden? Ziet u mogelijkheden om met een landelijke aanpak voor verwarde personen te komen? Zo
ja, welke maatregelen bent u hiervoor bereid te treffen? Zo nee, waarom niet?
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