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Motie 

Datum vergadering: 19 november 2015 

Agendapunt:  

Ingediend door: PvdA, Lijst Babijn, SP, D&T, D66, VVD, CDA en Nieuw Gemeentebelang 

Onderwerp: Behoud vier PAAZ-bedden bij ZorgSaam Terneuzen 

 

De gemeenteraad van de gemeente Sluis, in vergadering bijeen op 19 november 2015; 

 

Constaterende dat:  

Er sprake is van een voorgenomen besluit tot het sluiten van de PAAZ-afdeling bij ZorgSaam in Terneuzen, 

zonder dat er voorafgaand een pilot is gestart om de haalbaarheid hiervan te onderbouwen en te bezien of 

de veiligheid van patiënten in crisis en de omgeving gewaarborgd kan worden. 

 

Overwegende dat:  

 De toename van verwarde personen in onze samenleving een steeds groter wordend probleem is, 

zoals blijkt uit de vele incidenten waarvan de afgelopen maanden melding is gemaakt; 

 Zonder adequate PAAZ-opvang in de regio Zeeuws-Vlaanderen er geen laagdrempelige opvang 

meer zal zijn voor patiënten in psychische nood, die op dat moment (nog) niet ambulant geholpen 

kunnen worden; 

 Het niet acceptabel is dat patiënten met gevaarlijk gedrag voortkomend vanuit een psychiatrische 

aandoening niet meer terecht kunnen in Terneuzen. Dit geldt voor mensen met verstoring van de 

realiteitstoetsing, die een gevaar zijn voor zichzelf en de omgeving, o.a. bij schizofrenie en 

psychose; 

 Daarnaast de politie belast wordt met de opvang en vervoer van verwarde personen naar Goes, 

waardoor zij hun eigenlijke taken niet kunnen uitvoeren; 

 Indien een patiënt in het ziekenhuis naast een somatische aandoening, ook een psychiatrische 

stoornis heeft of krijgt, het noodzakelijk is dat er binnen het ziekenhuis een PAAZ is, waardoor er 

een adequate behandeling gegeven kan worden. Denk hierbij aan kraambedpsychose of delier. 

 

Spreekt als zijn mening uit:  

Dat de noodzaak voor PAAZ-bedden in Terneuzen alleen maar groter wordt, aangezien de gemeenten 

medio 2016 moeten beschikken over een sluitende aanpak van opvang, zorg en ondersteuning van 

verwarde personen. 

 

Verzoekt het college om:  

Tezamen met de gemeenten Terneuzen en Hulst alles in het werk te stellen om vier PAAZ-bedden bij 

ZorgSaam in Terneuzen te behouden en dit punt toe te voegen aan de actiepuntenlijst van de commissie 

Samenleving/Middelen. 

 

Ondertekening namens de fractie(s):  
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Motie 

 

Deze motie is aangenomen/verworpen/ingetrokken  

met ….. stemmen voor en ….. stemmen tegen. 

 

De gemeenteraad van de gemeente Sluis 

 

De griffier,                                 De voorzitter, 

 

 

mr. P.T.G. Claeijs                     mr. A.M.M. Jetten MSc 

 

Toelichting: 

Het onderzoek van de heer Tiebout in opdracht van de cliëntenraad ZorgSaam en de rapportage betreft het 

Rgc en niet enkel het onderdeel PAAZ. 

Zeeuws-Vlaamse GGZ-patiënten zijn afhankelijk van de toegankelijkheid van de tunnel. De reistijd vanuit 

Zeeuws-Vlaanderen is te lang voor zowel patiënt als mantelzorger, die intensief bij het behandelproces 

betrokken wordt. Tevens hebben de mantelzorgers een extra financiële druk door de extra reis-en tolkosten. 

Met het OV is de reis een extra opgave vanuit diverse kernen. 

De zorg aan laten sluiten bij de ontwikkelingen in de regio, is in onze sterk veranderende maatschappij van 

groot belang. 

Een PAAZ-afdeling sluiten in Terneuzen, zonder voorafgaand een pilot te hebben uitgevoerd of deze nieuwe 

ontwikkeling wel mogelijk is, is in onze ogen zeer onverstandig. 

 

 

 


