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1. Opening / voorstelronde / agendavaststelling
Voorzitter A. Derix opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom, waarna de berichten van
verhindering worden gemeld.
T.b.v. Hilde Gersjes en Sabine Martens volgt hierna een korte voorstelronde.
H. Gersjes is regiomanager bij Novadic-Kentron en volgt John van de Hoven op als lid van het beheeroverleg.
S. Martens is onlangs aangesteld als (tijdelijk) ondersteuner voor A. Braber t.b.v. omgeving Jan Wierhof. Tot
voor kort werkte ze als wijkagent in Goirke-Hasselt /Bouwmeesterbuurt.
Agendavaststelling
De agenda wordt akkoord bevonden.
2. Bespreking beheerprotocol (conceptversie 12-12-2014)
(Opmerking vooraf: in overleg met F. Claus is besloten om geen gedetailleerd verslag van de aanpassingen te
doen n.a.v. de bespreking in het beheeroverleg, aangezien deze al verwerkt zijn in de laatste conceptversie van
het beheerprotocol.)
Voorafgaand aan de bespreking geeft H. Jacobs aan dat de commissie Jan Wierhof na het overleg over de
vorige conceptversie (versie 6) heeft aangegeven nog niet in de gelegenheid te zijn geweest om de wijzigingen
n.a.v. deze bespreking door te nemen en hierop een reactie te geven. Die reactie houdt F. Claus daarom nog
tegoed.
I.v.m. de voortgang van het proces m.b.t. het beheerprotocol wordt afgesproken dat aan het eind van deze
vergadering van het beheeroverleg de bewoners/ondernemers, van wie enkele participeren in de commissie
Jan Wierhof c.q. de wijkraad, n.a.v. de tekst zoals die er dan ligt, hun eigen mening geven over het
beheerprotocol én een inschatting maken van mogelijke reacties vanuit de commissie Jan Wierhof.
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Hierna wordt de tekst paginagewijs doorgenomen, worden de aangebrachte wijzingen n.a.v. de vorige
bespreking nagelopen en waar nodig toegelicht en/of aangevuld.
N.a.v. de passage onder het kopje ‘Zorgaanbod’ op pagina 3, is door bewoners een tekstwijziging voorgesteld,
die H. Gersjes zou voorleggen aan haar bestuurder. Die gaat daar echter niet mee akkoord. Gevraagd was om in
het beheerprotocol vast te leggen dat het zorgaanbod in de MHU in de toekomst niet gewijzigd zou mogen
worden. Argument van de bestuurder om hier niet mee in te stemmen is dat Novadic-Kentron niet in de
toekomst kan kijken. Nu wordt de MHU gesubsidieerd door de gemeente, maar dat zou op een bepaald
moment kunnen veranderen. Omdat Novadic-Kentron zelf ook investeert in de MHU wil men de unit, als de
medische heroïneverstrekking om de een of ander reden zou stoppen, voor een ander zorgaanbod kunnen
gebruiken.
Voor bewoners/ondernemers c.q. leden van de commissie Jan Wierhof is het van groot belang dat zoveel
mogelijk wordt vastgelegd t.a.v. de toekomst, om op die manier een eventuele nieuwe ‘overval’ te voorkomen.
Zoals bekend heeft men de komst van Novadic-Kentron naar het Jan Wierterrein als zodanig ervaren. Het
grootste zorgpunt is een mogelijk toekomstige wijziging in het zorgaanbod. Bewoners/ondernemers willen
absoluut niet dat bepaalde voorzieningen als de opvang aan de Gasthuisring, hier worden gevestigd als de
medische heroïneverstrekking beëindigd zou worden. De huidige formulering: ‘ Voorstellen tot veranderingen in
dat aanbod zullen altijd eerst besproken worden met de gemeente en in het Beheeroverleg voordat tot besluitvorming
wordt overgegaan’ biedt volgens hen te weinig garanties.

F. Claus wijst erop dat bij verandering in het zorgaanbod er een nieuw beheerprotocol moet worden gemaakt,
omdat het oude dan niet meer klopt.
Afgesproken wordt dat de tekst wordt gehandhaafd en de navolgende zin eraan wordt toegevoegd: ‘Indien
betrokkenen er samen niet uitkomen wordt opgeschaald naar een ander niveau.’
De wijze van opschalen wordt vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst, omdat die betrekking heeft op
de samenwerking.
Verder wordt afgesproken is om in de tekst op te nemen dat ‘het beheerprotocol stilzwijgend wordt verlengd
op moment dat het niet tijdig geëvalueerd wordt’.
M.b.t. de onder ‘Overige afspraken’ opgenomen passage dat ‘gedurende de looptijd van het beheerprotocol geen
andere voorziening voor maatschappelijke opvang of verslavingszorg wordt gevestigd in de woonomgeving’, licht F. Claus
toe dat deze is opgenomen als gevolg van het raadsbesluit. De strekking van het raadsbesluit is dat er geen
andere voorzieningen voor maatschappelijke opvang of verslavingszorg in de buurt bij komen.
Alle leden van het beheeroverleg gaan, gezien de door de raad vastgestelde beleidstandpunten, akkoord met
de conceptversie en onder voorbehoud dat, gezien de samenhang met het beheerprotocol, t.z.t. de
samenwerkingsovereenkomst akkoord wordt bevonden.
Overige afspraken:
 F. Claus mailt de aangepaste versie z.s.m. naar de leden van het beheeroverleg;
 H. Jacobs verzoekt de commissie Jan Wierhof om vóór Kerstmis een brief te sturen naar F. Claus met hun
reactie op de laatste conceptversie;
 F. Claus stuurt daarna de conceptversie samen met de brief van de commissie Jan Wierhof naar het
college.
N.B. De ondertekenaars van het beheerprotocol volgen in dezen een eigen traject.
3. Vaststelling verslag 26 november 2013
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Meldingenoverzicht
Meldingenlijst
Er zijn geen nieuwe meldingen.
Meldingenoverzicht politie 18 november – 1 december 2013
Er zijn 2 Jan Wier gerelateerde meldingen en 11 andere.
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5. Stand van zaken partners
F. Claus geeft aan dat de omgevingsvergunning voor gebouw 4 en 5 deze week (week 51) door de gemeente
wordt afgegeven. Dan gaat ook de bezwaartermijn van 6 weken in.
A. Braber geeft aan dat er sprake is van nogal wat fietsendiefstallen in de buurt en op het Jan Wierterrein. Hij
roept gedupeerden op om aangifte te doen, zodat de politie een gevonden fiets aan de rechtmatige eigenaar
kan teruggeven.
6. Rondvraag, vervolgafspraken en sluiting
J. Manders geeft aan dat hij op de twee volgende vergaderingen van het beheeroverleg afwezig is.
T. de Vos vervangt hem dan.
Hierna sluit voorzitter A. Derix de vergadering, onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng.
Volgende vergadering beheeroverleg : dinsdag 14 januari 2014 van 19.00 – 21.00 uur.
(De eerstvolgende vergadering daarna staat gepland op dinsdag 4 februari van 14.00 – 16.00 uur.)
Geagendeerd worden:
 Meldingen
 Voorstel werkgroep m.b.t. speeltuin
 Stand van zaken MHU
 Samenwerkingsovereenkomst
 Vergaderplanning 2014, tijdstip en frequentie.
7.
Nr.

Afspraken (in overzicht)

45.
97.

Datum
beheeroverleg
27-03-2013
15-10-2013

98.

15-10-2013

103.

26-11-2013

104.

26-11-2013

Nr.
2.

Datum
25-10-2012

29-05-2013
3.

07-11-2012

Afspraak / actiepunt

Door:

Zorgen voor ‘warme overdracht’
Contact opnemen met eigen communicatiemedewerkers ivm meer gestructureerde
communicatie richting buurt en mogelijkheden tav
vergroten basiskennis cq basisinformatie de diverse
betrokkenen
Na 5-11 a.s. in nieuwsbrief GGz omwonenden
oproepen eigen vragen door te geven mbt hun
informatiebehoefte
In gesprek gaan met bewoners Willem II State n.a.v.
hun brief en het verslag van het gesprek met H.
Jacobs;

T. de Vos
F.Claus/
J. Manders/J.v.d.Hoven

Dit terugkoppelen naar bewoners
Nieuwe vergaderplanning maken

H. Jacobs
F. Claus

Permanente acties/afspraken
Permanente afspraak / actiepunt
Meldingenlijst GGz en lijst van politie/Centraal
Meldpunt met vergaderstukken meesturen;

Door:
F. Claus

Notulen doormailen zodra ze ontvangen zijn; overige
stukken vóór weekend voorafgaand aan vergadering
Ingeval GGz-lijst vóór bespreking in beheeroverleg
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4.

16-04-2013

5.

06-02-2013

6.

06-02-2013

7.

05-11-2013

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

17.

24-09-2013

18.

26-11-2013

Nr.
1.

Datum
25-09-2013

2.

26-11-2013

5.
6.

25-09-2013
25-09-2013

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
Behalve de laatste nieuwe meldingen ook de
gewijzigde en/of later afgehandelde meldingen in de
lijst opnemen t.b.v. beheeroverleg
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
Politiemeldingen die niet Jan Wier gerelateerd zijn
mondeling toelichten in beheeroverleg
Afgehandelde meldingen uitsluitend nogmaals
bespreken als daar een dringende aanleiding toe is

F. Claus
J. Manders
allen

GGz

GGz

F. Claus
allen
A. Braber

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

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

A. Braber
allen

Afspraken/acties n.a.v. informatieavond 25 september 2013
Afspraak / Actiepunt
Door:
Zodra nieuwe omgevingsvergunning er is, dit
GGz/Novadic-Kentron
terugkoppelen naar het beheeroverleg
De vraag of hoogbouw op JW-terrein is toegestaan
Gemeente/GGz/Novadicbinnen vigerend bestemmingsplan opnemen in Q & A- Kentron
lijst
Vóór 1 april 2014 nieuwe informatieavond organiseren
Looproutes naar MHU bespreken in beheeroverleg
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Bijlage: Vastgesteld verslag van 26 november 2013 (pdf)
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