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Mondeling te beantwoorden
Hetty Beekman en Jos van Loozenoord (VVD)
Veiligheidssituatie in Den Dolder m.b.t. Altrecht/ Aventurijn cliënten

Het is inmiddels 3 weken geleden dat in Den Dolder een crisisaanpak is ingezet; extra maatregelen
wat betreft de beveiliging in het dorp en op het terrein van Altrecht, en maatregelen wat betreft de
informatievoorziening door het wijkteam voor de inwoners. Na 3 weken zouden we kijken hoe het
verder moet gaan richting de ‘tussenfase’. Er zijn nog veel vragen over de veiligheid niet beantwoord,
vandaar dat ik die nu eerst stel.
1.

Klopt het dat de brieven met vragen oa. over dit onderwerp van twee bewonersverenigingen en
één ondernemersvereniging nog niet zijn beantwoord, en dat zij zelfs geen ontvangstbevestiging
hebben ontvangen? Op welke termijn kunnen zij de beantwoording verwachten? En kan er een
afschrift naar de raad gezonden worden?

2.

Er is 24 uurs beveiliging in Den Dolder; hoe is dat op dit moment concreet georganiseerd, zowel
op het terrein als in het dorp? Hoeveel politie inzet en hoeveel particuliere beveiliging is er
overdag, ’s avonds en ’s nachts?
Hoeveel werkende camera’s hangen er, zowel op het terrein als daarbuiten? Wat gebeurt er
concreet als daar iets op verschijnt dat om actie vraagt? En hoe lang blijft de camerabewaking
gegarandeerd? Is de (kapotte) verlichting op het terrein inmiddels aangepast en verbeterd?

3.

Hoe wordt het niveau van de huidige beveiliging ervaren door de inwoners, hoe is dit gecheckt en
geëvalueerd? Wat is de inzet van beveiliging voor de komende maanden en hoelang blijft dit
gegarandeerd?

4.

Zijn er in de afgelopen 3 weken vanuit de instellingen Altrecht/ Aventurijn meldingen gedaan bij
de politie en/ of brandweer? Zo ja, waar hadden die betrekking op en wat is de reactie/
afhandeling geweest?

5.

Hoe is op dit moment de handhaving op het gebied van drugsgebruik en drugshandel, zowel op
het terrein als daarbuiten? Zijn er aanhoudingen verricht en/ of zijn er lopende onderzoeken?

6.

Hoe worden de cliënten van de forensisch psychiatrische kliniek op dit moment begeleid of
gemonitord, tijdens hun verlof(uren) in het kader van de resocialisatie? Als zij het instellingspand
verlaten, met welke vorm van begeleiding en/ of monitoring bewegen zij zich dan op het terrein, in
het dorp en in de omgeving? Welke afspraken zijn daarover gemaakt tussen Altrecht/ Aventurijn
en de gemeente?

7.

Hoe zijn de verschillende informatiemogelijkheden en bijeenkomsten door de inwoners ervaren?
Heeft het wijkteam verslag gemaakt van de vele gesprekken die zij had met inwoners, en zijn hun
zorgen, inbreng en suggesties genoteerd? Kunnen die ter beschikking komen van de raad? Hoe
wordt de informatievoorziening voortgezet? Worden de ‘huiskamerbijeenkomsten’ met de kleine
groep inwoners voortgezet? Kan dit toegankelijk worden voor meerdere mensen, indien men dit
wenst?

8.

Wanneer zijn de inspectie onderzoeken klaar, heeft u hier zicht op?

9.

Hoe gaan wij als raad bij de ‘tussenfase’ van het proces van vertrek van Altrecht / Aventurijn uit
Den Dolder, betrokken worden?

Beantwoording tijdens raadsvergadering 07 november 2017 (agendapunt 3D)

Portefeuillehouder burgemeester Janssen:
De gebeurtenissen rond de vermissing en de dood van Anne Faber hebben ons allemaal diep
geraakt. Op vrijdag 29 september vertrok Anne van huis voor een lange fietstocht. Daarna volgde een
zeer onzekere periode rond haar verdwijning. De zoektochten, in Utrecht, Hilversum, Baarn, Soest, in
Zeist en Huis ter Heide hebben een diepe indruk gemaakt. Op maandag 9 oktober heeft de politie een
verdachte aangehouden die bleek te verblijven in de FPA afdeling van Aventurijn in Den Dolder. Op
donderdag 12 oktober kwam het verdrietige bericht dat het lichaam van Anne was gevonden in
Zeewolde. Een hele periode met schokkende ervaringen van veel mensen, familie en andere
betrokkenen tussen 29 september en 12 oktober. Wat is gebeurd, maakt veel los in de samenleving.
Ook in Den Dolder, Huis ter Heide, Bosch en Duin en waar niet. In de nabije omgeving in de buurten
die ik noemde, daar zijn natuurlijk veel reacties gekomen. Terecht en begrijpelijk. Wij zijn vanuit de
gemeente na de aanhouding (12 oktober) direct in gesprek gegaan met de Dolderse samenleving.
Samen met Altrecht en Aventurijn en de politie. Eerst in een huiskamergesprek met een afvaardiging
van de samenleving op woensdag 11 oktober, gevolgd door 3 grote bijeenkomsten op zondag 22 en
maandag 23 oktober. Daar waren ook het Openbaar Ministerie, het departement van Justitie &
Veiligheid bij. Op donderdag 26 oktober – we zijn dan ongeveer 4 weken verder – hebben we een
extra gesprek gevoerd met de bewoners en gebruikers van het Altrechtterrein. Als je zo terug kijkt,
dan hebben we in die korte tijd meer van 500 mensen gesproken in de direct ontmoeting. Daar was
aanleiding voor, want de gebeurtenissen waren heftig en de ervaringen van mensen waren heftig. Er
moest over veiligheid, leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in en rond Den Dolder gesproken worden.
Dat hebben we gedaan. Ook hebben we gesproken over de versterkte inzet van het wijkteam en extra
bewaking en beveiliging in het dorp en op het terrein van Altrecht. De lokale, regionale en landelijke
pers hebben uitvoerig verslag gedaan van deze bijeenkomsten. Je kon geen landelijke krant
openslaan of je kwam het tegen. Dat geldt ook voor allerlei TV-zenders. Er is wat gecommuniceerd in
die periode.
De versterkte inzet van het wijkteam en de beveiliging van Altrecht/Aventurijn hebben we op vrijdag 13
oktober ingezet. We hebben steeds gezegd, dat doen we ‘voor zo lang het nodig is’. We beginnen met
3 weken, daarna nog een keer 3 weken als dat nodig is. 3 maanden al wordt het 3 jaar. We laten het
niet los. We gaan net zo lang door tot het volgens onze gezamenlijke inzichten klopt. Doel van de
lokale veiligheidsdriehoek en het kernbeleidsteam (OM, politie, gemeente, Altrecht, Aventurijn)
onderstreept dit ook. Het is 100% inzet op de veiligheid en de veiligheidsgevoelens in Den Dolder en
omgeving. Die 100% inzet hebben we de afgelopen weken ook geleverd. Wij houden in deze intense
e
periode zo goed mogelijk aansluiting met de verschillende velden. Dat is in de 1 plaats de
samenleving. A.s. donderdag om een voorbeeld te noemen, hebben we een volgend
huiskamergesprek in de Maria Christinakerk waarin wij weer met 20 à 25 mensen uit Den Dolder om
e
de tafel zitten om bij te praten en vooruit te kijken. Ik noem de raad als 2 . Zij zijn een hoofdrolspeler.
U bent de vertegenwoordiger van de inwoners en de raad heeft ook positie gekozen. Als ik even
terugkijk naar de eerste 4 weken, zijn er 2x werkcontacten geweest met de raad. Op een
dinsdagavond en vrijdagavond. Daarnaast zijn wij op een zaterdagochtend in gesprek gegaan met
Aventurijn en Altrecht. De raad was betrokken bij de inwonersbijeenkomsten in Den Dolder. De raad
was tijdens de 3 bijeenkomsten sterk vertegenwoordigd. De raad heeft diverse brieven ontvangen van
bewoners, ondernemers en bezorgde burgers. Bij de start van de algemene beschouwingen nu 2
weken geleden is er ook over het onderwerp gesproken. De plaatsvervangend voorzitter van de raad
heeft namens de raad een verklaring afgegeven. Waarom noem ik dit allemaal? Om het grote geheel
te blijven zien. Als je een intensieve periode meemaakt, dan kan het zo maar zijn dat je blijft haken op
een enkele rimpeling of gebeurtenis. Inmiddels zijn we met dit onderwerp al weer 6 weken heel hard
bezig. De raad in positie, dat is een speelveld. Dan krijgen we B&W. In B&W hebben wij vanwege de
bijzondere inzet die nodig is, hebben we een werkverdeling gemaakt. Deze is als volgt: wethouder
Varkevisser en Luca proberen zo veel mogelijk regulier werk als een ander niet kan, te vervangen.
Morgen is er een naturalisatiebijeenkomst. Daar kan ik niet zijn omdat ik op een andere plek moet zijn.
Johan Varkevisser neemt dat over. Ik noem bijvoorbeeld de brand in Nijenheim. Daar is de
wijkwethouder naar toe gegaan in plaats van de burgemeester. We schuiven met het werk. Dat geldt
ook voor Den Dolder en het W.A.-terrein. Daar is ook een rolverdeling. In B&W is afgesproken dat de
wijkwethouder, Sander Jansen zorgt voor de contacten met de ondernemersvereniging en de
winkeliersvereniging. Hij doet een aantal projecten die nu extra aandacht vragen in het dorp
(Torteltuin, Duivenhorst, station, loopbrug, brede school, hangplek jongeren). Dat komt allemaal
boven. Het een is licht, het andere is zwaar. Het is een soort stofzuiger. Alles wat er is in de
samenleving wordt nu allemaal verzameld op 1 hoop. Wij werken er hard aan om deze berg kleiner te
maken en te verdelen. Wethouder Fluitman zal vanwege zijn contacten vanuit de zorgportefeuille in de

huidige fase voor het W.A.-terrein de eerst aangesprokene zijn. Als daar wat gebeurd bijvoorbeeld met
de buren van Aventurijn of er iets specifieks met de ideeën van bewoners van het terrein is dan pakt
Marcel Fluitman dat op.
De 400 punten die uit de bewonersbijeenkomsten naar voren zijn gekomen, werk en werkvelden zijn
verdeeld in projecten. Die worden de komende tijd weggezet. Zij zijn verdeeld in werkvelden en staan
ook op de website. Ik vertel daarover omdat zo maar de indruk kan ontstaan, dat er niets mee gedaan
wordt. Integendeel alles wat kapot is of was, wordt direct gemaakt. Denk aan verlichting, bebording,
snoeiwerk. Als het meer projectmatig is zoals woonwijk Duivenhorst waar een speeltuin is in de
nabijheid van het station wordt het werk verdeeld naar wethouders. Die hebben de ambtelijke staf. Zo
wordt het georganiseerd. Er zijn mensen die in een versnelling die dingen tot realisatie te brengen.
Nog terug naar het veld. Ik heb samenleving, raad, B&W genoemd. Ik noem ook Altrecht en
Aventurijn. Zij nemen deel aan een beleidsteam. Zij trekken samen op op het thema veiligheid. Ze zijn
ook onderwerp van onderzoek door 2 inspecties. Daarin dragen zij hun eigen verantwoordelijkheid.
Soms knettert het in het beleidsteam want zij worden door anderen in het beleidsteam aangesproken
om de boel in orde te hebben. Als wij met elkaar zeggen we doen alles aan veiligheid en leefbaarheid
en veiligheidsgevoelens. Als we dingen zien die ons niet bevallen, dan spreken wij elkaar daarop aan.
Dat is een werkoverleg en met een korte klap vooruit komen. De sfeer is goed en we trekken samen
op ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Als iemand een steek laat vallen, dan spreken wij
elkaar daarop aan. Dat doen we iedere dinsdagochtend. Elke dinsdagochtend komt het
kernbeleidsteam bij elkaar over dit onderwerp. Dit wordt op maandag voorafgegaan door een
stafoverleg. Dat zit ik voor met 4 ambtelijke hoofdrolspelers op het thema. Dan bereiden wij het
driehoeksgesprek voor op dinsdagochtend en we bereiden het kernbeleidsteam voor. Daarna hebben
we B&W en praten wij hen bij. Zo verdelen wij het werk. Dan hebben we het departement. Het
departement is de partij die verantwoordelijk is voor alles in de instellingen. De instellingen zijn
uitvoerders in opdracht van het departement. Justitie & Veiligheid moet aan de bak. Die voelen dat
goed aan. Het is niet anders. Het maakt het lastig. Nu is dat incident geweest en dan denkt Justitie
wat gebeurt daar allemaal. De instellingen mogen niks meer doen zonder dat het departement dit
fiatteert. Je moet eens weten hoe lang het duurt voordat een vraag beantwoord is of een brief een
reactie krijgt. Dat mechanisme heeft er toe geleid dat wij zeggen, samen afstemmen, samenwerken
gaat ver genoeg. Als wij tempo willen maken, dan hollen zij er maar achteraan. Dan zitten zij in de
snelheid die zij wensen. Dat is niet onze snelheid. Zo gaat het. Zo simpel zeggen we het tegen elkaar
anders belanden wij in bureaucratie. De directeur generaal rechtshandhaving was aanwezig op de
bewonersbijeenkomsten in Den Dolder. Dat was chapeau. We hadden de minister uitgenodigd maar
die was verhinderd. De directeur generaal kwam en nam zijn verantwoordelijkheid. Hij zei gewoon ‘ik
ben verantwoordelijk’. Daarmee bedoel ik de minister en het departement. Dat was moedig. Dat
maakte de dingen helder. Er lopen 2 inspectie-onderzoeken. De instellingen werken door en werken
met ons mee maar onder strakke regie van het departement en dat is best ingewikkeld. Vorige week
maandag heb ik kennisgemaakt met de 3 bewindslieden van Justitie & Veiligheid. Dat is Ferd
Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, Sander Dekker minister voor rechtshandhaving. Dit onderwerp
ligt op zijn bord. Daarnaast is er Mark Harbers voor immigratiebeleid. Bijna geen dag is er geen
contact met het departement. Daarnaast is er veel overleg met andere instellingen zoals
MeanderOmnium, de corporaties, de pers en communicatie. Dan de ambtelijke organisatie. Er wordt
gewoon loeihard gewerkt. Dat moet ook. De omstandigheden zijn ernaar. Er worden meters gemaakt
in een werkveld waar het soms voor de medewerkers op eieren lopen is. Wat gebeurt er als er zich
een incident voordoet? We hebben niet iedereen aan een touwtje. Zo’n samenleving willen wij niet. Er
kan zich zo maar morgen een incident voordoen. Dan komen we in een sfeer van jij-bakken. Het leven
is het leven. Een incident is niet uit te sluiten maar u kunt wel rekenen op 100% inzet. Dat is ook het
veld waarmee de medewerkers te maken hebben. Het is tegen die achtergrond dat ik de beelden
wilde delen.
Ik ga nu over tot de beantwoording van de vragen.
1.

Klopt het dat de brieven met vragen o.a. over dit onderwerp van twee bewonersverenigingen en
één ondernemersvereniging nog niet zijn beantwoord, en dat zij zelfs geen ontvangstbevestiging
hebben ontvangen? Op welke termijn kunnen zij de beantwoording verwachten? En kan er een
afschrift naar de raad gezonden worden?

Antwoord
In de dagen na de aanhouding zijn er diverse brieven binnengekomen. O.a. een brief van de
Belangenvereniging Den Dolder d.d. 12 oktober 2017, brief Ondernemersvereniging Den Dolder d.d.
13 oktober 2017, brief Bestuur Vereniging Bosch en Duin e.o. d.d. 15 oktober 2017. Alle

briefschrijvers hebben wij persoonlijk benaderd. We hebben gezegd, je brief is ontvangen. Wij nodigen
jullie en je leden uit op de bewonersbijeenkomsten in Den Dolder. Dat hebben ze ook gedaan. Een
aantal vragen is op de bewonersbijeenkomsten beantwoord door de gemeente, of politie, of
departement of door Aventurijn en Altrecht. De ontvangst is mondeling bevestigd. De antwoorden zijn
nog niet schriftelijk gegeven. Dat hobbelt na. Alles wat we weten staat op de website. We werken er
hard aan om dit allemaal op niveau te brengen. Een van de verenigingen heeft 52 vragen gesteld.
Deze vragen gaan naar de instelling. De instelling moet fiat hebben van de minister. Dat is een lange
route. Er is een terechte vraag gesteld en het is geen onwil maar het antwoord laat op zich wachten.
2.

Er is 24 uurs beveiliging in Den Dolder; hoe is dat op dit moment concreet georganiseerd, zowel
op het terrein als in het dorp? Hoeveel politie inzet en hoeveel particuliere beveiliging is er
overdag, ’s avonds en ’s nachts?
Hoeveel werkende camera’s hangen er, zowel op het terrein als daarbuiten? Wat gebeurt er
concreet als daar iets op verschijnt dat om actie vraagt? En hoe lang blijft de camerabewaking
gegarandeerd? Is de (kapotte) verlichting op het terrein inmiddels aangepast en verbeterd?

Antwoord
Er hangen overal camera’s op het terrein van de W.A.-Hoeve. Ze werken allemaal en 24 uur per dag.
Als u daar een wandeling maakt en op een bankje gaat zitten, weet dat je gezien en herkend wordt.
Zo scherp zijn de beelden. Het is ’s avonds minder want het is geen infrarood. De camera’s werken en
alles is herkenbaar. Er wordt sterk op gelet. De camerapost wordt 24 uur bemensd. Als er iets gezien
wordt, dan worden de mensen in het veld aangestuurd. Dat zijn of buurtcoaches (ring 1) of de
particuliere beveiligheidsdienst (JBA) of de BOA’s (ring 2) en ring 3 is de politie. Er is per nacht 6 à 8
man in touw. Zij combineren hun werk. Veel mensen merken overdag en ’s avonds dat er nog al wat
onder een vergrootglas wordt gelegd. De coördinatie is in handen van de gemeente. Daar is een
medewerker voor vrijgesteld. Iedereen rapporteert iedere dag over ieder incident. Er wordt een
rapportage opgemaakt en deze komt o.a. bij mij terecht. Ik gebruik dat als input voor intern overleg op
maandag en voor de driehoek en het kernbeleidsteam op dinsdag. Geen signaal, tot aan de kleinste
details toe blijft onopgemerkt, er wordt melding van gemaakt. Wij willen geen drank, drugs en overlast
in de openbare ruimte.
3.

Hoe wordt het niveau van de huidige beveiliging ervaren door de inwoners, hoe is dit gecheckt en
geëvalueerd? Wat is de inzet van beveiliging voor de komende maanden en hoelang blijft dit
gegarandeerd?

Antwoord
Wij krijgen hierover veel lof. Soms een beetje ongeloof. Dat kunnen wij ons indenken want de schrik
zit er in. Wij krijgen veel positieve reacties. Dat is voor ons brandstof en ook voor alle betrokkenen.
Het is hard werken en buffelen. Er zijn ook bewoners van Altrecht die het allemaal zat zijn zoveel
bewakers. Zij voelen zich onveilig met meer blauw en alle camera’s. Het is balanceren tussen een
maatschappelijk aanvaardbare intensiteit. Dat is a.s. donderdag een gespreksonderwerp. We zitten in
het nu. Dat liep tot 6 november. Het nu hebben we opgerekt na besluit in de driehoek tot 15 januari.
We blijven leveren wat we nu leveren. De maatstaf is niet de inzet maar het resultaat. Als het resultaat
naar wens is, dat geldt ook voor de betrokken instellingen dan gaan we de dosering aanpassen tot het
gewenste veiligheidsniveau. Eind december bekijken we de situatie zodat we op tijd een beslissing
nemen voor de periode na 15 januari.
4.

Zijn er in de afgelopen 3 weken vanuit de instellingen Altrecht/ Aventurijn meldingen gedaan bij
de politie en/ of brandweer? Zo ja, waar hadden die betrekking op en wat is de reactie/
afhandeling geweest.

Antwoord
Elke dag krijg ik een stapel rapportages. Dat gaat over ditjes en datjes, grote en kleine dingen. Bij de
brandweer zijn er 14 meldingen geweest in 3 weken. Bijv. was er een valse bommelding, een
bedreiging van een cliënt, vermissing, er is een steekwapen gevonden. Er was een diefstal. Er is een
kleine hoeveelheid drugs aangetroffen. Dat is in beslag genomen en vernietigd. Er is brandstichting op
het terrein geweest (3x). Dat is de aard van de meldingen van de politie. Als het met een cliënt te
maken heeft, wordt dit teruggekoppeld aan Aventurijn en Altrecht. Zij schenken daar aandacht aan in
de behandeling van de cliënt. De meldingen van de brandweer zijn niet anders dan anders.

5. Hoe is op dit moment de handhaving op het gebied van drugsgebruik en drugshandel, zowel op het
terrein als daarbuiten? Zijn er aanhoudingen verricht en/ of zijn er lopende onderzoeken?
Antwoord
Momenteel worden alle signalen omtrent drugsgebruik en drugshandel zorgvuldig bekeken. Dat is een
heel gevecht met de instelling en cliënten en de huidige wetgeving. Er is een soort gedoogbeleid in
Nederland dat je softdrugs mag gebruiken in de openbare ruimte. Er is veel voor nodig om iedereen te
begeleiden. Als je als particulier een kleine hoeveelheid gebruikt, is het op veel plekken toegestaan.
Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Wel is er veel ingenomen. Er wordt veel aan begeleiding
gedaan. De handel die we soms ook zien, daarvan worden alle nummers genoteerd en de mensen
worden opgespoord. Het hele terrein, het station, de Torteltuin, achter Albert Heijn, achter de
autoboulevard liggen onder een vergroot glas. Als je een keer je hond uitlaat en je wilt wild plassen
doe het niet. Je krijgt er last mee. Zo streng wordt er gecontroleerd.
6.

Hoe worden de cliënten van de forensisch psychiatrische kliniek op dit moment begeleid of
gemonitord, tijdens hun verlof(uren) in het kader van de resocialisatie? Als zij het instellingspand
verlaten, met welke vorm van begeleiding en/ of monitoring bewegen zij zich dan op het terrein, in
het dorp en in de omgeving? Welke afspraken zijn daarover gemaakt tussen Altrecht/Aventurijn
en de gemeente?

Dit is een moeilijke vraag voor mij. Dit gaat over de behandeling in de kliniek. Daar kan ik niet op
ingaan. Ik heb wel een antwoord en dat zal ik morgen verspreiden. Dat is een antwoord van
Altrecht/Aventurijn. Dat gaat erom welke begeleiding en monitoring er plaatsvindt. Morgen komt er
waarschijnlijk groen licht over de 52 vragen van de bewonersvereniging. De antwoorden komen vanuit
het departement beschikbaar. De beantwoording van vraag 6 komt schriftelijk en is iemand anders
verantwoordelijkheid.
Schriftelijk antwoord
Iedere stap in het resocialisatieproces van forensische patiënten wordt gezet in nauw overleg met
onze ketenpartners als Reclassering en de penitentiaire inrichting waar een patiënt eerder verbleef, en
zorgvuldig gemonitord. Deze monitoring wordt uitgevoerd door het multidisciplinaire behandelteam. Zij
betrekken hierbij ook weer de verschillende factoren van belang in behandeling.
De monitoring door het behandelteam is erop gericht om de inschatting op het recidive risico’s van
een individuele patiënt te verfijnen. De regel van ‘zorg op maat’ geldt hier heel
nadrukkelijk: voor elke patiënt wordt geëvalueerd wat de voortgang is van de behandeling, in welke
mate hij/zij zich kan houden aan afspraken, wat heeft hij/zij geleerd, welke steun heeft iemand in
zijn/haar netwerk.
Naast de monitoring op de hoofdlijn van de behandeling wordt ook elke dag opnieuw weer gekeken
hoe het gaat. De medewerkers in de 24-uurszorg zijn hierbij heel belangrijk. Zij kijken en signaleren
over de dag (en de nacht) wat de actuele situatie is van een patiënt.
Risicotaxatie
Een hulpmiddel daarbij in de forensische zorg is het gebruik van zogeheten risicotaxatieinstrumenten. Dit zijn wetenschappelijk onderbouwde scoringlijsten op basis waarvan een inschatting
kan worden gemaakt op het recidive-risico. Deze lijsten geven een indicatie voor het risico op
herhaling van strafbaar gedrag in een range van laag-midden-hoog (op basis van informatie over
grote groepen patiënten). Deze lijsten voorspellen niet het gedrag voor een individuele patiënt.
Op basis van de inschatting van het behandelteam worden vrijheden in vorm en hoeveelheid bepaald.
Bijvoorbeeld bij een instabiele patiënt kan het betekenen dat iemand in zijn/haar kamer moet blijven,
alleen binnen de unit mag rondlopen of alleen naar buiten mag met begeleiding.
Als het behandelteam aanwijzingen ziet dat het risico op ongewenst of gevaarlijk gedrag toeneemt
(bijvoorbeeld omdat iemand terugvalt en weer drugs gaat gebruiken), dan worden de vrijheden
aangepast in overleg met de Reclassering of de penitentiaire inrichting. Vrijheden kunnen dan worden
teruggedraaid, maar ook kan een patiënt dan worden teruggeplaatst naar de gevangenis of naar een
kliniek met hoger beveiligingsniveau . In het afgelopen jaar zijn meerdere patiënten terug- of
overgeplaatst.

Wordt het gedrag buiten het terrein van mensen met verlof en vrijheden daadwerkelijk
gecontroleerd en zo ja hoe dan en zo nee waarom niet?
Wanneer wij reden hebben om te denken dat de vrijheden anders worden gebruikt dan de afspraak is,
wordt er gecontroleerd. Ook hierbij geldt, dat we de controle en zorg op maat toepassen.
Vervolg betoog
7.

Hoe zijn de verschillende informatiemogelijkheden en bijeenkomsten door de inwoners ervaren?
Heeft het wijkteam verslag gemaakt van de vele gesprekken die zij had met inwoners, en zijn hun
zorgen, inbreng en suggesties genoteerd? Kunnen die ter beschikking komen van de raad? Hoe
wordt de informatievoorziening voortgezet? Worden de ‘huiskamerbijeenkomsten’ met de kleine
groep inwoners voortgezet? Kan dit toegankelijk worden voor meerdere mensen, indien men dit
wenst?

Antwoord
Wij krijgen positieve reacties en die geven ons brandstof. Mensen zijn ook kritisch. ‘Eerst zien en dan
geloven’. Er is nogal wat gebeurd. ‘We zitten in een achterstand’. Wij willen het kleine niet onnodig
uitvergroten. Wij willen o.a. aanstaande donderdag bespreken of we voor de groep op het goede
spoor. De samenleving en de raad als vertegenwoordiging van de samenleving zijn voor ons
maatgevend. Wij zien niet dat wij in de samenleving aan het spits roeden lopen zijn. Het is een
kwetsbaar onderwerp. Niet iedereen ziet het even zwaar. Sommigen zien het heel zwaar. Dat
begrijpen we. Het refereert aan een eigen ervaring of aan een kwetsbaarheid in een gezin. Dan kan je
de schrik te pakken krijgen en er gaat lang overheen voordat je daar vanaf bent. Het ligt heel divers
maar bij sommigen zwaar.
8.

Wanneer zijn de inspectie onderzoeken klaar, heeft u hier zicht op?

Antwoord
Er lopen drie onderzoeken: een strafrechtelijk onderzoek en er lopen 2 inspectie onderzoeken. Het
OM weet niet hoe lang het strafrechtelijk onderzoek duurt. Het departement geeft niets aan over de
termijn. Het is voor onbekend. Er kan nog maanden overheen gaan. De 2 inspecties hebben een
quick scan uitgevoerd de afgelopen week. De inspectie rapporteert aan de Tweede Kamer. De quick
scan van de inspectie hangt in de lucht. Die zal misschien volgende week of later neerdalen. Daar kan
van alles uitkomen. De minister zal moeten kijken wat de inspecties zeggen op basis van de quick
scan en welke maatregelen genomen moeten worden.
9. Hoe gaan wij als raad bij de ‘tussenfase’ van het proces van vertrek van Altrecht / Aventurijn uit
Den Dolder, betrokken worden?
Antwoord
Het nu rekken wij op. Dat merkt u. Het gaat nu naar 15 januari. Na de druk en de actualiteit van de
gebeurtenis moeten wij de rust nemen van de tussenfase. De tussenfase is het aantal jaren dat zit
voordat je in de realisatie van de gebiedsvisie terecht komt. De tussenfase gaan we apart met de raad
bespreken en de samenleving. Dit schuift wat op want we moeten analyses doen voordat we dat goed
in beeld hebben.
Tot slot. Maatgevend voor ons werk is de samenleving en raad. Vragen en gesprek voeden ons om
scherp te blijven. Dat hebben we nodig om goed en beter te worden in de praktijk. Als morgen de
reikwijdte groter is dan vandaag, zijn we morgen tot meer in staat. Dat zegt meer over morgen dan
over vandaag. Vandaag doen we ook het maximale. Het is een zeer intensieve periode waarin wij:
B&W, organisatie en andere betrokkenen ons gesteund voelen door de samenleving en politiek.
Schriftelijke beantwoording vraag 6 d.d. 8 november 2017
6. Hoe worden de cliënten van de forensisch psychiatrische kliniek op dit moment begeleid of
gemonitord, tijdens hun verlof(uren) in het kader van de resocialisatie? Als zij het instellingspand
verlaten, met welke vorm van begeleiding en/ of monitoring bewegen zij zich dan op het terrein, in
het dorp en in de omgeving? Welke afspraken zijn daarover gemaakt tussen Altrecht/ Aventurijn en
de gemeente?

