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1. Opening / mededelingen /agendavaststelling
Voorzitter A. Derix opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hierna worden de berichten van
verhindering gemeld.
Mededelingen
J. Manders meldt dat Rob de Laat afscheid heeft genomen als manager van Jan Wierhof 5. Hij krijgt in de
toekomst een andere functie binnen de GGz. Chris den Braber volgt hem op. Hij neemt waarschijnlijk eenmaal
per 6 weken deel aan de vergaderingen van het beheeroverleg.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Vaststelling conceptverslag en actielijst 3 september
Tekstueel worden er enige aanpassingen in het verslag gedaan.
Naar aanleiding van:
Pag. 1, Afspraken m.b.t. voortgang buurtplan speeltuinomgeving: Vanuit bewoners wordt het idee geopperd
om, zodra het voorstel van de gemeente gereed is, de werkgroep te verbreden met andere belanghebbenden
uit de buurt i.v.m. een zo breed mogelijk draagvlak.
M. van Velthoven geeft aan dat ze via mw. Edith Boekelman de werkgroep een mail heeft gestuurd met daarin
het voorstel van J. Manders om al in het voortraject te gaan deelnemen in de werkgroep. Ze heeft hierop nog
geen antwoord ontvangen.
Afspraak: eerst het antwoord van de werkgroep afwachten en in de vervolgfase komen tot een werkgroep met
een bredere samenstelling, waarin meerdere belangen vertegenwoordigd zijn.
Pag. 3, punt 6: F. Claus meldt dat de Lemon-enquête momenteel in de stad wordt verspreid.
Hierna worden de actiepunten nagelopen en waar nodig toegelicht, waarna de lijst wordt geactualiseerd .
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Ad 17: J. Manders geeft aan dat hij in overleg een mobiele telefoon heeft aangevraagd t.b.v. AED alerts, zodat
de verantwoordelijke BHV’er 24 per dag oproepbaar is.
Ad 92: De nieuwe borden zijn in bestelling.
3. Meldingenoverzicht
Meldingenlijsten politie 25 augustus t/m 8 september 2013
Er zijn 3 Jan Wier gerelateerde meldingen en 14 andere. Desgevraagd geeft A. Braber aan dat hij niet alleen
selecteert op meldingen waarin het woord Jan Wier voorkomt, maar op straatnamen zoekt. Als er op basis van
de feiten geen relatie gelegd kan worden met Jan Wier komt, conform de afspraken hierover in de Driehoek,
komt zo’n melding niet als Jan Wier gerelateerde melding op de lijst. Het is een kwestie van vertrouwen dat hij
hier zorgvuldig mee omgaat.
Bewoners geven aan dat vertrouwen te hebben, maar herinneren eraan dat indertijd met de burgemeester is
afgesproken dat ook meldingen m.b.t. onveiligheidsgevoelens zouden worden meegenomen.
Afgesproken wordt dat A. Braber voortaan ter vergadering de niet Jan Wier gerelateerde meldingen mondeling
toelicht. (vaste afspraak) Hierdoor zijn de bewoners in het beheeroverleg op de hoogte van de aard van deze
meldingen en kunnen zij andere buurtbewoners eventueel geruststellen.
Meldingenoverzicht
Ad 138: Junkie op het grasveld bij park Ringbaan Oost: J. Manders heeft de toezichthouders gevraagd te gaan
kijken of er nog rommel lag bij het monument, maar daarvan was geen sprake. Deze persoon was geen
bekende vanuit Jan Wier, waar heroïnegebruik een zeldzaamheid is. Jammer dat deze melding pas enkele
dagen later binnenkwam. Desgevraagd geeft J. Manders aan dat, wanneer de persoonsbeschrijving niet
helemaal klopt maar alles wel in de richting van een bepaalde cliënt lijkt te wijzen, dit zonder meer wordt
onderzocht.
Ad 143, Melding over een spugend persoon: iemand van Jan Wier dacht te weten om wie het ging, maar dit
bleek toch niet te kloppen. De persoon in kwestie was op dat moment elders.
A. Braber geeft aan dat ook de politie veel meldingen over spugende personen krijgt en twee stagiaires zich
hiermee bezighouden.
4. Programma informatieavond buurt m.b.t. MHU en conceptplannen
De plannen van GGz worden gepresenteerd a.d.h.v. het vlekkenplan, waarna Novadic-Kentron de stand van
zaken m.b.t. de medische heroïne unit zal toelichten. W. van den Broek zal de inhoudelijke kant van de
procedure bij de MHU toelichten. A. Derix treedt op als avondvoorzitter.
Een hand-out van het vlekkenplan komt klaar te liggen voor belangstellenden en wordt gepubliceerd op de
website.
Aanvullend is er voor raadsleden op donderdag 26 september a.s. een vergelijkbare presentatie met
aansluitend een rondleiding.
5. Stand van zaken partners
Bewoners/ondernemers:
H. Jacobs is bezig met de voorbereidingen voor de wijkschouw. Hij heeft e.e.a besproken met de buurtraad en
een voorzet voor het programma gemaakt. Twee leden van de werkgroep Kerk en Klooster komen aandacht
vragen voor het klooster en de verpaupering van de kerk, die mogelijk desastreuze gevolgen heeft, en geven
een toelichting.
De vertegenwoordigers van de gemeente in het beheeroverleg waarschuwen dat dit wellicht veel tijd in beslag
kan gaan nemen, wat ten koste gaat van de focus op Jan Wier en omgeving, juist gezien de beperkte tijd die er
is. Ook is het voor hen de vraag of dit onderdeel van deze schouw moet zijn.
H. Jacobs verduidelijkt dat dit punt is toegevoegd n.a.v. de opmerking van F. Claus om eventueel nog andere
punten aan de orde te stellen bij de schouw. Hij zal het signaal i.i.g. meenemen.
Als het programma klaar is stuurt H. Jacobs dit naar F. Claus, die het samen met M. van Velthoven bekijkt en
dan voorlegt aan de burgemeester. Eventueel wordt wethouder Roel Lauwerier er nog bij gevraagd.
Op de volgende vergadering van het beheeroverleg kan het programma worden vastgesteld. (p.m. agenda 1510-2013)
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GGz/Novadic-Kentron:
Robin Krijgsman heeft de hand-out van het vlekkenplan toegestuurd, aldus J. van de Hoven. (Zie verder onder
agendapunt 4)
J. Manders meldt dat men, vooruitlopend op het beheerprotocol, voornemens is om de toezichtfunctie in ieder
geval te verlengen tot 1 april, als de MHU op het terrein komt.
Gemeente:
F. Claus geeft aan dat het conceptbeheerprotocol naar H. Jacobs, A. Braber, J. Manders en J. van de Hoven is
gemaild. Over 3 weken is het concept gereed en komt het in de voorbereidingsgroep opnieuw aan de orde.
6. Rondvraag, vervolgafspraken en sluiting
P. Hoenderkamp vraagt of er inmiddels een reactie is ontvangen op de vraag naar vertegenwoordiging in het
beheeroverleg vanuit stichting Carré. J. Manders heeft nog altijd niets gehoord.
H. Jacobs biedt aan A. van Zundert met deze vraag te benaderen. (actie: H. Jacobs)
(Noot notuliste: inmiddels is dat gebeurd en is de naam van de vertegenwoordiger bekend t.w. Mark Stalpers.)
F. Claus geeft aan dat wethouder Marjo Frenk graag nog eens komt aanschuiven bij het beheeroverleg als daar
behoefte aan is. Afgesproken wordt dat wanneer dat gewenst wordt, dit snel georganiseerd zal worden.
H. Jacobs meldt dat D. Boekelman en hijzelf op initiatief van wethouder Frenk a.s. donderdag 26 september a.s.
een gesprek met haar hebben.
H. Jacobs merkt op dat hij van extra drukte in de vergadering tengevolge van de nieuwe ontwikkelingen nog
niet veel heeft gemerkt.
Volgens J. Manders is dit te danken aan de voortreffelijke wijze van voorzitten door A. Derix.
Die aanvaardt de complimenten in dank, maar wijst erop dat z.i. de voorbereiding van een aantal zaken in petit
comité daar zeker mee te maken heeft.
Hierna sluit voorzitter A. Derix de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng.
Volgende vergadering beheeroverleg : dinsdag 15 oktober 2013 van 19.00 – 21.00 uur
Geagendeerd wordt dan:
Stand van zaken speeltuin en werkgroep
Meldingen
Vaststelling programma wijkschouw
Voortgang conceptbeheerprotocol
Terugblik informatieavond 25 september 2013
p.m. P. Hoenderkamp is dan i.v.m. de herfstvakantie afwezig.

7.
Nr.

Afspraken (in overzicht)

16.

Datum
beheeroverleg
07-11-2012

45.
49.

27-03-2013
03-09-2013

60.

03-09—2013

Afspraak / actiepunt

Door:

Verschil veiligheid in herfst/winter enerzijds en
lente/zomer anderzijds meenemen in pilot, evenals
vraag hoe om te gaan met cliënten die Ringbaan Oost
zijn overgestoken
Zorgen voor ‘warme overdracht’
Het conceptbeheerprotocol bespreken in het
beheeroverleg wanneer het gereed is
Voorbereiding wijkschouw op 31 oktober om 15.00
uur; GGz en Klasse Theater erbij betrekken;

p.m. GGz
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91.

03-09-2013

Programma terugkoppelen naar F. Claus
Reacties vanuit beheeroverleg en voorstel van J.
Manders om in voortraject af te stemmen met
werkgroep omgeving speeltuin voorleggen aan
werkgroep.

M. van Velthoven

===========================================================================================

Nr.
2.

Datum
25-10-2012

29-05-2013
3.

07-11-2012

4.

16-04-2013

5.

06-02-2013

6.

06-02-2013

7.

06-02-2013

8.

28-02-2013

9.

27-03-2013

10.

16-04-2013

11.

16-04-2013

12.

26-06-2013

13.

13-08-2013

14.

13-08-2013

15.

13-08-2013

16.

03-09-2013

Permanente acties/afspraken
Permanente afspraak / actiepunt
Meldingenlijst GGz en lijst van politie/Centraal
Meldpunt met vergaderstukken meesturen;
Notulen doormailen zodra ze ontvangen zijn; overige
stukken vóór weekend voorafgaand aan vergadering
Ingeval GGz-lijst vóór bespreking in beheeroverleg
aan gemeente moet worden overlegd, hierover
contact opnemen met GGz en bewoners
Alle meldingen bij Jan Wier meldpunt voortaan cc
doorsturen naar H. Jacobs
Zo zorgvuldig mogelijk omgaan met informatie uit het
beheeroverleg om ongewenste publiciteit te
voorkomen
Geen aantallen maar categorieën aangeven bij
incidenten met inzet door politie
Nieuwe categorieën waarbij politie-inzet nodig was
melden in beheeroverleg
Voortaan alleen nog de laatste nieuwe meldingen
doorgeven bij vergaderstukken i.v.m. papierbesparing
Anonieme meldingen bespreken in beheeroverleg
zonder terugkoppeling naar melder
Meldingen en eventuele inzet van politie als vast
bespreekpunt agenderen.
Bijnamen vermijden en in plaats daarvan een
duidelijke persoonsomschrijving geven
Vastgestelde 14-dagenlijst meldingen t.b.v. lokale
driehoek naar F. Claus mailen;
(De door A. Braber gefilterde lijst met meldingen is de
lijst met meldingen vanuit de politie die besproken
wordt in het beheeroverleg)
Lijst meesturen met vergaderstukken beheeroverleg
In beheeroverleg bespreken welke meldingen van
politie aan Jan Wierlijst moeten worden toegevoegd
Ter vergadering aan de orde stellen of afspraken rond
reageren op meldingen en terugkoppeling helder zijn
en nagekomen (kunnen) worden
Stand van zaken toezicht houden terugkoppelen in
beheeroverleg
Bij notities e.d. altijd aangeven of deze al dan niet
gedeeld mogen worden met anderen
In de communicatie aangeven dat het
genotsmiddelenverbod uitsluitend betrekking heeft op
alcohol
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F. Claus

F. Claus
J. Manders
allen

GGz
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allen
A. Braber

F. Claus
p.m. vergadering
p.m. agenda

p.m. agenda
F. Claus
p.m. gemeente/GGz
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17.

24-09-2013

Politiemeldingen die niet Jan Wier gerelateerd zijn
mondeling toelichten in beheeroverleg

A. Braber

Tilburg, 30 september 2013
Spronk Management Support IM

Bijlage:
Vastgesteld verslag van 3 september 2013 (pdf)
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