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Vragen van het statenlid Ralph van Hertum en Anita Pijpelink (Partij van de Arbeid) ingevolge 

artikel 44 reglement van orde

 
AANHANGSEL 

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2017 nummer 149. 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het regle-
ment van orde inzake vervoer verwarde 

personen met een Psycholance 
 

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 9 januari 2017)  

1. Heeft uw college kennis genomen van 
de uitkomsten van de proef met de 
psycholance in Amsterdam? 
 

1. Ja. 

2.  Wij hebben reeds eerder dit onderwerp 
aangekaart. Toegezegd is dat de vra-
gen en antwoorden door uw college in 
handen zouden worden gesteld van de 
Stuurgroep GGZ, ressorterend onder 
de Commissie Toekomstige Zorg 
Zeeland. Zijn er dienaangaande al 
resultaten van onderzoek te melden? 
 
 

2. Wij hebben vernomen dat er binnen de 
Stuurgroep GGZ over dit onderwerp ge-
sproken is en dat dit meegenomen wordt in 
het onderzoek naar de herinrichting van de 
crisisfunctie voor de GGZ in Zeeland. Het 
is echter lastig een vergelijk te maken tus-
sen Amsterdam en Zeeland: Veel inwoners 
op een relatief beperkt aantal km2's (Am-
sterdam) versus een relatief dunne bevol-
kingsdichtheid op een uitgestrekt grondge-
bied. Daarnaast ligt het aantal mensen met 
GGZ problematiek in Amsterdam verhou-
dingsgewijs hoger dan in Zeeland.  
Op basis van verkregen informatie is er 
gemiddeld sprake van 3 à 4 ritten per 
week. Dit betekent dat het in exploitatie 
nemen van een psycholance –incl. bemen-
sing- een dure voorziening zou zijn. 
 

3. Is uw college met ons van mening dat 
wanneer een psycholance zou bijdra-
gen aan verminderde politie-inzet voor 
de opvang van verwarde personen, dit 
eveneens uit een oogpunt van open-
bare orde en veiligheid voordelen zou 
bieden voor gebieden als Walcheren, 
Zeeuws-Vlaanderen en Schouwen-
Duiveland waar de afstand tot de op-
namemogelijkheid in Kloetinge het 
grootst is? 
 

3. De politie stopt met het meenemen van 
verwarde personen als er geen openbare 
orde/veiligheidsprobleem is. Het ligt in de 
bedoeling dat er binnenkort een convenant 
wordt afgesloten tussen GGZ,  Politie en 
RAV, waarbij nadere afspraken worden 
gemaakt over deze vervoersproblematiek. 

4. Ziet uw college mogelijkheden - al dan 
niet bij wijze van experiment - inzet 
van een psycholance te introduceren, 
indien blijkt dat dit ook in Zeeland aan-
toonbare voordelen oplevert? 
 

4. De betrokken en uitvoerende partijen zien 
binnen de (financiële mogelijkheden) geen 
aantoonbare voordelen van het in exploita-
tie nemen van een psycholance.  
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Zolang zij dit niet als een voor Zeeland 
haalbare oplossing zien, hebben extra 
inspanningen onzerzijds dienaangaande 
geen zin. 
 

 
 

 MIDDELBURG, 6 februari 2017 
 
 

Namens de fractie van PvdA, 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

Ralph van Hertum en Anita Pijpelink Drs. J.M.M. Polman 
 A.W. Smit 

 




