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Informatiebrief aan de Raad 
 

Zaaknummer: Z/21/51486 
Documentnummer: 230964 
Datum: 2 maart 2021 
Onderwerp: Integrale aanpak sociale en psychische problemen Wassenaar 
Bijlage(n): Geen  

 

Geachte Raad, 

Oplopende psychische nood als gevolg van Corona 
Eind december 2020 werd er door de gezamenlijke huisartsen in Wassenaar een noodsignaal aan 

de gemeente afgegeven. De huisartsen ervaren een sterke toename van inwoners die zich bij hen 
melden met depressie, angst- en spanningsklachten. Zij zien een toename van ongeveer 100 
inwoners met suïcidale klachten en 300-400 inwoners met klachten die variëren van psychische 
klachten tot psychosociale klachten. De wachttijden lopen op voor een PHO-GGZ en 1e of 2e lijns 
GGZ lopen op. Er is weinig extra of ander aanbod. Ook vanuit andere kanten komen alarmerende 
signalen. Om hier gehoor aan te geven is de integrale aanpak sociale en psychische problemen 

Wassenaar opgesteld. 
Er is weinig extra of ander aanbod binnen Wassenaar voor deze groep inwoners. 
Het preventieve veld biedt hulp op het gebied van maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, het 
koppelen met vrijwillige maatjes, gesprekken met een sociaal werker enzovoorts, maar dat is voor 
een aanzienlijk deel van deze groep inwoners niet voldoende. Wel kan een belangrijk deel van deze 
groep inwoners beter en eerder geholpen worden als er meer aanbod komt voor collectieve hulp.  

 

Beoogd effect  
De juiste doorverwijzing naar het best passende aanbod binnen Wassenaar of daarbuiten; het 
aanbod is bekend bij de huisartsen en bij alle betrokken partijen. De wachttijden van POH-GGZ 
neemt af tot maximaal 10 dagen. 
Inwoners die worden doorverwezen worden goed geholpen en weten waar ze aan toe zijn.  
De huisartsen zijn op de hoogte van de voortgang bij hun inwoners als er andere partijen 
betrokken raken of zijn; er wordt adequaat teruggekoppeld en gecommuniceerd. 

Eventuele ‘tussentijdse’ ondersteuning tijdens wachttijden/ wachtlijsten is geregeld en geborgd.  
 
Door te investeren in het preventief veld middels dit afgebakende project van een jaar kan er een 
enorme verbetering bereikt worden in het voorkomen van verergering van sociaal psychische 
problematiek. Samenwerking van de partijen in het veld krijgt door de urgentie van deze aanpak 
een versnelling en verdieping die met de reeds ingezette netwerkbijeenkomsten niet in een zelfde 

tijdsspanne bereikt wordt. 
 
 

Financiën  
De lasten van dit voorstel bedragen maximaal € 70.000 incidenteel en zijn niet binnen de begroting 
gedekt. Er is geen rekening gehouden met de financiële consequenties van dit voorstel gezien het 
corona uitgaven betreft die ten tijden van het maken van de begroting nog niet waren voorzien. 

Deze financiële consequenties worden meegenomen in de voorjaarsnota, zoals vorig jaar ook met 
andere corona gerelateerde maatregelen is besloten. 
Inmiddels is vanuit het rijk bekend gemaakt dat er financiële middelen beschikbaar komen voor 
welzijn en leefstijl. De hoogte van deze middelen en wanneer deze beschikbaar komen is nog niet 
bekend.  
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Verder wordt er getracht om beroep te doen op andere financiële bronnen, zoals de 

zorgverzekeraars, fondsen en dergelijke. De raad zal over de voortgang hiervan worden 

geïnformeerd. 

De begroting voor dit plan geeft een totale investering van €70.000 weer, Het grootste deel 
hiervan is investering in de functie van procesregisseur voor 1 jaar. Deze regisseur zal de 

uitvoering van de integrale aanpak sociale en psychische problemen Wassenaar op zich nemen om 
zo de te gestelde doelen en effecten te bereiken. Daarnaast is een aanzienlijk deel van de 
investering noodzakelijk om het passend hulpaanbod voor de getroffen inwoners op orde te 
krijgen. 
 
Urgentie 
Over de aanleiding, noodzaak en inrichting van de integrale aanpak sociaal-psychische problemen 

is uitgebreid overleg geweest met verschillende partijen uit het veld die betrokken zijn bij inwoners 
met deze problematiek. Zij geven aan dat de urgentie van de problematiek hoog is. Vanwege de 
urgentie is men reeds begonnen wordt met de uitvoering van dit voorstel. 
Gemeente Wassenaar, komt daarmee proactief in actie voor het welzijn en de (geestelijke) 
gezondheid van zijn inwoners.  
 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 

 
 
 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


