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Vastgesteld verslag beheeroverleg Jan Wier d.d. 6 september 2016 
 

Gemeente Tilburg  TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN    Beheeroverleg Jan Wier 
 
 
Verslag:  Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld) 
Datum:  6 september 2016  (19.00 – 20.15 uur) 
Locatie:  Jan Wierhof 11 Tilburg 
 
Aanwezig: Dimitri Boekelman buurtbewoner, plaatsvervangend  voorzitter  

Marco Klessens  gemeente Tilburg, projectleider   
Sandra van Doremalen teamleider MHU 
Marc van Akkeren omgevingsmanager gemeente Tilburg  
Hein Jacobs  buurtbewoner, lid buurtraad  
Peter Hoenderkamp buurtbewoner 
Lieve van den Berg waarnemend wijkagent  
Hans Kokke  wethouder gemeente Tilburg 
René Drogt  Jan Arendshuis Boerhaavelaan 
Ied Meurders  verslaglegging Spronk Management Support  
 

Verhinderd: Arold Derix  onafhankelijk voorzitter  
Johan Manders  GGz Breburg, locatiemanager Jan Wier, manager Dubbele Diagnose

 Mayda Litjens-Menting KlasseTheater  
 
 

N.B. De vastgestelde verslagen worden gepubliceerd op:  
www.tilburg.nl (zoekterm ‘Jan Wier’) 
www.armhoefseakkers.nl 
janwierhof.ggzbreburg.nl 
 
1. Opening /  agendavaststelling   
Omdat A. Derix en J. Manders wegens vakantie verhinderd zijn opent D. Boekelman conform afspraak als 
plaatsvervangend voorzitter de vergadering. Hij heet iedereen welkom, waarna de overige berichten van 
verhindering worden gemeld.  
 
Agenda: 
De agenda wordt akkoord bevonden.  
 
2. Mededelingen 
- Chris den Braber heeft heden afscheid genomen i.v.m. zijn pensionering.  
- Chris Liebregts neemt niet langer deel aan het beheeroverleg. Er was sprake van enige ‘overkill’ t.a.v. de 

vertegenwoordigers vanuit de gemeente. Chris Liebregts wordt waar nodig op specifieke punten bijgepraat 
door M. Klessens en/of M. van Akkeren en zij koppelen terug naar het beheeroverleg.  

- In principe gaat René Drogt vanuit het Jan Arendshuis voortaan aan het beheeroverleg deelnemen.  
 
Stand van zaken nieuwe voorzitter beheeroverleg  
A. Derix heeft aangegeven dat hij per 4 oktober a.s. de voorzittershamer wil overgeven. Door de 
vakantieperiode is er nog niet gericht gezocht naar een andere voorzitter.  
M. Klessens  werpt de vraag op of een voorzitter van buitenaf nog steeds nodig is. Wellicht kan het 
voorzitterschap door het beheeroverleg zelf ingevuld worden. M.n. vanuit de buurtbewoners wordt 
aangegeven dat er destijds bewust is gekozen voor een externe onafhankelijke voorzitter. Dit bleek de 
afgelopen jaren weliswaar niet altijd nodig te zijn maar op bepaalde momenten heeft het zeker toegevoegde 
waarde gehad. Daarom pleit men voor voortzetting hiervan.  
Afgesproken wordt dat M. Klessens en M. van Akkeren intern navraag doen en hun eventuele bevindingen 
z.s.m. terugkoppelen naar de leden van het beheeroverleg. (actie: MK/MvA)  
 
3. Vaststelling verslag 12 juli 2016 
Tekstueel:  het verslag wordt op een enkel punt tekstueel gewijzigd. 
Naar aanleiding van: 
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N.a.v. diverse punten in het verslag wordt opgemerkt dat het bijzonder jammer is dat er dit keer niemand van 
de GGz aanwezig is om vragen te beantwoorden zoals vragen n.a.v. publicaties in het Brabants Dagblad op 11 
en 12 augustus 2016  over het weglopen van cliënt Niels. 
 
Pag.6, Afspraken/ actiepunten:  
N.a.v. actiepunt 28, beddentelling geeft H. Jacobs aan dat J. Manders hierover contact met hem heeft 
opgenomen en hem een gedetailleerd overzicht heeft gestuurd. Maar J. Manders gaf ook aan dat het erg lastig 
is om een accountant te vinden die er zijn handtekening onder wil zetten.  
H. Kokke verduidelijkt dat de oorzaak hiervan waarschijnlijk is dat een accountant precies wil c.q. moet weten 
hoe het zit met de bezetting per dag, door welke personen, voor hoe lang, hoe het zit met de financiering etc. 
Het is daarom de vraag of het overzicht ooit ondertekend zal worden door een accountant. 
J. Manders wordt gevraagd het overzicht in te brengen op 4 oktober a.s. zodat men de achterban kan vragen of 
dit volstaat en of men er ermee akkoord gaat dat de handtekening van een accountant ontbreekt. (actie: JM) 
 
De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd, waarna het verslag wordt vastgesteld. 
 
4. Meldingenoverzichten d.d. 12 juli 2016 
Meldingenoverzicht gemeente juli-augustus 2016 
Deze worden nagestuurd. (Dit is inmiddels gebeurd.)  
       
Meldingen GGz 6 september 2016: 
Deze meldingen spreken voor zich. Er zijn geen vragen. 
 
Door buurtbewoners is een busje van de Dienst Justitiële Instellingen (DJI) op het Jan Wier terrein gesignaleerd 
waaruit een geboeide man kwam. Men wil graag weten of er ook delinquenten op het terrein verblijven, of dat 
is toegestaan en klopt met eerder gemaakte afspraken.  J. Manders wordt gevraagd dit de volgende keer toe te 
lichten.  (actie: JM) 
 
Hierna wordt uitvoerig gesproken over het incident m.b.t. cliënt Niels. Zowel de politie als zijn familie en 
mantelzorger beschouwden deze cliënt als gevaarlijk voor zichzelf en zijn omgeving. Niettemin heeft de GGz 
een andere inschatting gemaakt en hem laten gaan.  
 
Vragen n.a.v. dit incident die het beheeroverleg aan J. Manders wil voorleggen:   
- Hoe wordt de inschatting gemaakt t.a.v. het risico dat een cliënt vormt voor zichzelf en/of zijn omgeving?  
- Hoe komt het dat politie en GGz niet op één lijn zitten wat inschatting van het risico betreft?  
- Waarom worden signalen en visie van familie en mantelzorger die een cliënt toch heel goed kennen niet 

serieuzer genomen?  
- Zijn de protocollen goed gevolgd? Hoeveel protocollen zijn er eigenlijk en hoe zijn die gecategoriseerd? 
- Waarom kregen de bij het SMS Alert aangesloten buurtbewoners pas een SMS Alert toen de 

Burgernetmelding allang was uitgegaan?  
- Is er in dit soort situaties overleg over de externe  communicatie tussen politie en GGz?  
- Heeft de burgemeester al richting GGz op dit incident gereageerd? 
 
Punten uit de gedachtewisseling naar aanleiding hiervan:   
- Achteraf gezien blijkt de inschatting van de GGz niet juist te zijn geweest. Maar de GGz is wettelijk 

verplicht een cliënt vrijheden te geven. 
- Er zijn grote verschillen tussen mensen met een psychische en/of psychiatrische aandoening. De 

inschatting van risico’s blijft altijd mensenwerk.  
- Politie en GGz hebben en dienen een ander belang. Het belang voor de politie is de openbare orde; dat van 

de GGz is de zorg en verantwoordelijkheid voor de cliënt. M.a.w. de blik van beide is anders gericht. 
Daarom zullen politie en GGz op basis van dezelfde informatie vaker tot een andere inschatting komen en 
wellicht nooit op één lijn komen.  

- De informatie wordt op verschillende wijze geïnterpreteerd, maar de procedures zouden in ieder geval 
duidelijk moeten zijn. 

 
L. van den Berg geeft aan bereid te zijn om een keer met J. Manders te praten over het verschil in inschatting 
tussen politie en GGz zodat dit in het beheeroverleg verhelderd kan worden.  
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Besloten wordt om deze vragen, waarbij de casus Niels uitsluitend als voorbeeld wordt gezien, de volgende 
keer uitvoerig met J. Manders te bespreken. (p.m. agenda 4-10/ actie JM) 
 
5. Stand van zaken 1-meting  
Wethouder Kokke heeft op 19 juli jl. een brief aan de raad gestuurd met de samenvatting van de 1-meting. De 
raad heeft hier nog niet op gereageerd. 

 
6. Stand van zaken evaluatie beheeroverleg  
M. Klessens heeft contact gezocht met de door de burgemeester genoemde kandidaat, maar nog geen reactie 
gekregen. Hij geeft het door zodra hij iets hoort.   
 
7. Stand van zaken partners 
Bewoners/ ondernemers: 
Geen mededelingen. 
 
Gemeente: 
Geen mededelingen. 
   
Novadic-Kentron: 
Geen mededelingen. 
 
Politie: 
Geen mededelingen 
 
Jan Arendshuis: 
Er sprake van een stijgende lijn wat het Jan Arendshuis betreft. Sommige richtlijnen zijn aangescherpt, 
ongewenst gedrag betekent exit cliënt. 
 
GGz: 
N.v.t.  
 
8. Vervolgafspraken 
De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 11 oktober a.s. van 19.00 – 21.00 uur. 
Op de agenda staat dan:  
- Stand van zaken verhuizing 
- Stand van zaken parkeeronderzoek Jan Wier 
- Stand van zaken evaluatie beheeroverleg  
- Vraag buurtbewoners n.a.v. busje van DJI met geboeide man op Jan Wier terrein  
- Vragen n.a.v. de weggelopen cliënt Niels  
- Overzicht beddentelling en afspraken daarover 
- De nagezonden meldingen van gemeente en politie van juli en augustus 2016. 
 
Overige vergaderdata in 2016 

 1 november 2016 

 6 december 2016 

 3 januari 2017 
De vergaderingen vinden tot nader order plaats in Jan Wierhof 11 (ingang Boerhaavestraat).  
 
9. Rondvraag en sluiting  
R. Drogt informeert of meldingen over het Jan Arendshuis eveneens bij het meldpunt Jan Wier terechtkomen. 
Dat zou z.i. wat vreemd zijn omdat die niets met Jan Wier te maken hebben.  
D. Boekelman geeft aan dat elke melding wordt genoteerd. J. Manders zet meldingen door naar de betreffende 
afdeling of instelling. Een melding m.b.t. het Jan Arendshuis gaat altijd naar R. Drogt of J. Spaan. De meldingen 
worden vervolgens in het beheeroverleg  besproken.  
 
H. Jacobs meldt dat hij op 4 oktober afwezig is i.v.m. vakantie.  (p.m. 4 oktober 2016) 
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D. Boekelman wijst erop dat in de notulen van 12 juli 2016 staat dat gebouw 11 op termijn wellicht eveneens 
wordt verkocht. Hij wil weten of en zo ja welke maatschappelijke bestemming daar aan wordt gekoppeld. 
M. van Akkeren geeft aan dat de GGz zelf nog niet weet of gebouw 11 verkocht wordt.  
 
Tot slot wordt nogmaals aangegeven dat de leden van het beheeroverleg het betreuren dat er vanuit de GGz, 
die toch de belangrijkste partner in het beheeroverleg is, vandaag niemand aanwezig kon zijn. J. Manders 
wordt verzocht om bij afwezigheid voortaan te zorgen voor  - liefst gelijkwaardige - vervanging. (actie: JM/ 
permanente afspraak) 
 
Hierna sluit plaatsvervangend voorzitter Boekelman de vergadering onder dankzegging voor ieders 
aanwezigheid en inbreng.  
 
 
10. Afspraken/ acties  6 september 2016 

Nr. Datum 
beheeroverleg 

Afspraak / actiepunt Door: 

45. 27-03-2013 Zorgen voor ‘warme overdracht’  T. de Vos 

28 06-10-2015 Zo mogelijk verlichting plantsoen bij JW 1 meenemen in 
nieuwe verlichtingsplan 

p.m. GGz 

32. 03-11-2015 
 

In 4
e
 kwartaal 2016 presentatie  detaillering rest 

vlekkenplan incl. loop- en rijroutes 
J. Manders 

28. 14-06-2016 Contact opnemen met accountant ivm beddentelling  J. Manders 

29. 12-07-2016 Namen van mogelijke kandidaten voor onafhankelijk  
voorzitterschap beheeroverleg doorgeven aan M. Klessens  

allen 

31. 06-09-2016 Intern informeren naar kandidaten voor onafhankelijk 
voorzitterschap beheeroverleg  

M. Klessens / M. van 
Akkeren 

32. 06-09-2016 Overzicht beddentelling overhandigen aan leden  
beheeroverleg zodat zij de achterban kunnen raadplegen  

J. Manders 

33. 06-09-2016 Nadere info m.b.t. busje DJI en geboeide man J. Manders 

34. 06-09-2016 Toelichting n.a.v. vragen m.b.t. incident met Niels (zie 
agendapunt 4 verslag 6-9-16) 

J. Manders 

35. 06-09-2016 Bij afwezigheid zorgen voor liefst gelijkwaardige 
vervanging  

J. Manders 

 
Tilburg, 12 september 2016 

   Spronk Management Support IM 


