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Verslag:  Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld beheeroverleg 19-03-2019) 
Datum:  19 februari 2019 (19.00 – 21.15 uur) 
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Aanwezig: Maria van Ewijk  onafhankelijk voorzitter  

Marco Klessens  gemeente Tilburg, projectleider  
Marita van Thiel   buurtbewoner 
Dimitri Boekelman buurtbewoner 
Hein Jacobs   lid buurtraad 
Eelco Romijn  GGz Breburg 
Simone van Drunen Novadic-Kentron 
Quinten ten Brinke Jan Arendshuis  
Marc van Akkeren omgevingsmanager gemeente Tilburg 
Carlijn Rijntjens   Novadic-Kentron 
Erik de Ridder  wethouder gemeente Tilburg  
Jessie Nijman  manager VOF Dubbele Diagnose 

Genodigden: Michiel Luigjes  gemeente Tilburg (afd. Sociaal) 
  Marten Jorritsma  GGz Breburg (vastgoed) 

 
Verslag:  Annick Smits  verslaglegging Spronk Management Support 
 
Afwezig:  Erwin van Erven  wijkagent  

 
 
Verslag cc naar: Lia de Braal (GGz), Thom van den Brule (Novadic-Kentron), Lout Donders (voorzitter 
buurtraad), Michael Kanavan (politie), Leon de Leijer (Novadic-Kentron), Chris Liebregts (omgevingsmanager 
gemeente Tilburg), Alex van Zundert (Ateliers Tilburg)  

 
N.B. De vastgestelde verslagen worden gepubliceerd op:  
www.armhoefseakkers.nl 
janwierhof.ggzbreburg.nl 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter M. van Ewijk opent de vergadering en heet iedereen welkom. M. Luigjes (gemeente Tilburg) werkt op 
de afdeling Sociaal en is aanwezig voor beantwoording van de vragen die H. Jacobs via de mail aan  wethouder 
E. de Ridder heeft gesteld. M. Jorritsma is manager bedrijfsvoering en vastgoed bij GGz Breburg.   Hij is door E. 
Romijn uitgenodigd om op bij het agendapunt “maatschappelijk gevoelige voorzieningen” een toelichting te 
geven over hoe de werving van de aanbieder is verlopen, zoals gevraagd tijdens het vorige beheeroverleg. 
 
2. Vaststelling verslag 15 januari 2019 
 
Met 2 kleine aanpassingen (in regel 42 en in regel 46) is het verslag vastgesteld. 
 
Inhoudelijk n.a.v. het verslag: 

• Pag. 2, regel 47: M. van Akkeren licht toe dat, op basis van de eerder verkregen informatie vanuit 
Philadelphia, juristen van de gemeente de plannen van Philadelphia hebben geëvalueerd als passend 
binnen het bestemmingsplan. 

• Pag. 4, regel 21: H. Jacobs heeft contact opgenomen met E. Romijn over het aantal bedden. Er is meer 
informatie aangevraagd over de fluctuaties in bedbezetting in 2017 (terwijl in 2018 nagenoeg alle bedden 
constant bezet waren). E. Romijn komt hier later nog op terug.   (actie ER) 

• Actiepunt 86: E. Romijn licht toe het een fietsendiefstal betrof waarbij de politie belaagd werd door de 
verdachte, waarvoor versterking vanuit de politie werd ingeroepen. 

 
De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd. 
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De permanente afsprakenlijst: 

• Circa een half jaar geleden is in het beheeroverleg aangedrongen op regelmatige aanwezigheid van de 
politie in dit overleg.  De nadrukkelijke wens wordt uitgesproken om die afspraak gestand te doen. 
(zie afspraken 10 en 12). 

 
3. Discussie maatschappelijk gevoelige voorzieningen 
Per mail zijn twee links gestuurd naar documenten met beleid van de gemeente m.b.t. maatschappelijke 
voorzieningen. M. Luigjes vertelt over de rapporten die eerder zijn verstuurd (door H. Jacobs) en de besluiten die 
daarover zijn genomen. Er is geen blauwdruk gevormd n.a.v. de rapporten en er is afgestapt van het stappenplan 
dat gebruikt werd. Er zijn wel uitgangspunten geformuleerd n.a.v. de rapporten. Er is bepaald (te lezen in 
document ‘Definitief Besluit Richtlijn Maatschappelijke voorzieningen’) dat de gevoeligheid van de voorziening 
niet vooraf bepaald kan worden, maar dat deze afhankelijk is van de context waarin deze voorziening belandt. 
Spreiding van maatschappelijke voorzieningen is geen doel op zich. Uitgangspunt is dat een locatie wordt 
gekozen waar de voorziening het beste kan functioneren rekening houdend met alle belangen. Daarnaast is het 
uitgangspunt vastgelegd om gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen om een 
maatschappelijke voorziening op de beste manier te laten landen. M. Luigjes haalt bij de diverse gemeentelijke 
afdelingen signalen op en kijkt naar het proces rondom het laten landen van maatschappelijke voorzieningen. 
 Vanuit de buurt worden vraagtekens geplaatst bij de uitspraak dat de gevoeligheid afhankelijk is van de 
context waarin de voorziening landt. Dit geeft de indruk dat, hoe heviger mensen reageren, hoe voorzichtiger er 
met de kwestie omgegaan wordt. M. Luigjes geeft aan dat dit onderdeel uitmaakt van de gevoeligheid bepalen 
en dat Jan Wier al als gevoelige voorziening bekend staat. 
 H. Jacobs merkt op dat in de raadsbrief beschreven staat dat er behoefte is aan een analyse van de wijk 
en de buurtbelasting. Anderhalf jaar verder is deze analyse er nog niet. M. Luigjes geeft aan dat een nieuwe 
versie van de vlekkenkaart (met informatie m.b.t. zorg belasting) zal worden gedeeld.          (actie gemeente)  
M. van Thiel benadrukt graag meer te horen over de manier waarop de buurtbelasting wordt gemeten en 
meegenomen wordt in de afweging over een nieuwe voorziening, gezien het beleid nu flexibel lijkt. M. Luigjes 
geeft aan dat de communicatie binnen het proces ook meespeelt in de afweging, maar ook dat zij als gemeente 
formeel en juridisch niet op de hoogte gesteld hoeven te worden door GGz Breburg over de kwestie. Het is wel 
intern gemeld door de deelnemers van de gemeente in dit beheeroverleg, omdat het voor alle partijen van 
belang is dat dit proces in goede banen wordt geleid. M. Luigjes zegt dat zij als gemeente niet een lijst kunnen 
opstellen met welke doelgroepen wel en niet bij elkaar passen, maar dat hierbij uit wordt gegaan van de expertise 
van partijen zoals GGz. Ook geeft hij aan dat het van belang is dat de zorgen vanuit de betrokkenen geuit worden 
en op papier gezet worden.  
Vanuit het beheeroverleg komt naar voren dat er de gedeelde wens is de zorgen over de nieuwe voorziening 
gestructureerd uit te werken. M. Klessens gaat na of zijn collega dit kan begeleiden.  (actie MK)  
In het eerstvolgende overleg komt Philadelphia een presentatie geven. Er wordt de oproep gedaan om vragen 
voor Philadelphia op uiterlijk 5 maart naar E. Romijn te verzenden, zodat hij ze vervolgens gebundeld kan 
verzenden naar Philadelphia.        (actie allen) 
 M. Jorritsma licht het perspectief vanuit het vastgoedmanagement van Breburg toe. Er mag niet zomaar 
1 op 1 onderhandeld worden over verhuur, daar zit een heel traject aan vooraf. In dit geval waren er 9 partijen 
die zijn komen kijken naar het gebouw. Alleen Philadelphia heeft concreet aangegeven dat zij het willen huren. 
Voor andere zorg-gerelateerde partijen was dit geen geschikte plek, bijv. omdat het terrein ongeschikt was, de 
schaal te klein was of de kostprijs te hoog lag. Het pand heeft minimaal 6 weken op Funda te huur gestaan en 
daar staat het momenteel niet meer op. Er wordt gevraagd of het mogelijk zou zijn om gebouw 11 naar hier te 
verhuizen. M. Jorritsma zegt dat dit zou betekenen dat alles verbouwd moet worden, wat kostentechnisch niet 
haalbaar is. Voorts dat zij liever niet een pand als gebouw 11 verkopen aangezien het dan nooit meer terug te 
krijgen is, mocht er ooit nog groei plaatsvinden. 
 
4. Gemotoriseerd vervoer bij MHU 
Het onderwerp staat op de agenda van het landelijk overleg en S. van Drunen heeft bij haar leidinggevende om 
advies gevraagd. Aangezien het zo lang duurt en er al zo veel inspanningen zijn verricht voor deze kwestie, wordt 
er binnen het beheeroverleg gesproken over vervolgstappen: met de politie of binnen de gemeente. M. van 
Akkeren pakt dit op en geeft in het volgende overleg een terugkoppeling hierover.  (actie MvA) 
 
5. Uitbreiding MHU 
S. van Drunen licht toe dat de uitbreiding vanaf 1 januari was goedgekeurd. Er is inmiddels één cliënt 
ingestroomd, waardoor het huidige aantal 20 personen betreft. Bij twee andere personen wordt momenteel 
gekeken naar de instroommogelijkheden. 
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6. Meldingenoverzicht 
Meldingen Jan Wierhof/GGz: 

• Recentelijk heeft een incident plaatsgevonden in de buurt, wat in detail is besproken in het 
beheeroverleg. Met behulp van input vanuit de buurtbewoners is het verhaal nog duidelijker in kaart 
gebracht. De diverse betrokken professionele groepen gaan aan de slag om een verbetertraject op te 
starten. Terugkoppeling van dit proces volgt. 

• E. Romijn meldt dat de bedden van JOIN zeer waarschijnlijk gaan verdwijnen bij Breburg Tilburg. De 
jongeren van de behandellocaties zouden dan in Breda behandeld gaan worden. Aangezien Breburg 
de behandelcapaciteit wel wil behouden, is er nu een groep geïnstalleerd die zich buigt over de 
verhuizing en de mogelijke komst van de groep Veerkracht en Stabiliteit (voor kort klinisch opnemen 
voor behandeling). Er is nog geen zekerheid over dit plan, maar E. Romijn wilde de conform de 
afspraken van het beheeroverleg de leden informeren over een mogelijke wijziging van doelgroep. E. 
Romijn komt hier in het volgende overleg op terug. 

 
7. Stand van zaken partners 

Geen bijzonderheden. 
 
8. Vervolgafspraken 

Het eerstvolgende formele overleg vindt plaats op 19 maart 2019 om 19.00 – 21.00 uur in het 
hoofdgebouw van Jan Wierhof.  

 
9. Rondvraag en sluiting 

• Op 17 april a.s. brengt de burgemeester een bezoek aan Jan Wier. 
 

Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng sluit voorzitter M. van Ewijk de vergadering. 
 
10. Afspraken/ acties 19 februari 2019 
 

Nr. Datum 
beheeroverleg 

Afspraak / actiepunt Door: 

28. 06-10-2015 
 
16-01-2018 

Verlichting plantsoen bij JW 1 meenemen in nieuwe 
verlichtingsplan. 
Stand van zaken verlichtingsplan en omvang gebied 
navragen. 

p.m. GGz 
 
E. Romijn 

41. 01-11-2016 2-meting buurtonderzoek plannen 8 maanden na 
geplande huisvesting Novadic-Kentron eind 2017/medio 
2019. 

M. van Akkeren 

62. 14-11-2017 / 
20-03-2018 / 
21-08-18 /  
18-09-18 /  
23-10-18 

Mogelijkheden bespreken w.b. voorkomen c.q. 
sanctioneren na schending afspraken mbt gemotoriseerd 
vervoer na gebruik medicatie en voorstel maken, ook t.a.v. 
melden hiervan.  
Aansprakelijkheid van verpleegkundige na gaan. 
Bespreking van optie OV-kaart met de gemeente. 

S. van Drunen / E. 
Tissen 
 
 
S. van Drunen 
S. van Drunen 

76. 18-09-18 Omgevingsscan uitvoeren en het gesprek aan gaan met 
betrokkenen. Zie ook eisen document 
samenwerkingsovereenkomst. 

Philadelphia 
 
 

80.  20-11-18 
15-01-19 

Burgernet en sms-meldingen bespreken. p.m. agenda 

85. 15-01-19 (Eventueel) eerste opzet stuk voor in buurtkrant over 
meldingen vanuit politie en GGz. 

E. Romijn 

86. 19-02-19 Fluctuaties bedbezetting 2017 nagaan. E. Romijn 

87. 19-02-19 Nieuwe vlekkenkaart delen. Gemeente 

88. 19-02-19 Collega risicomanagement vragen voor ondersteuning. M. Klessens 

89. 19-02-19 Vragen voor Philadelphia op uiterlijk 5 maart mailen naar 
E. Romijn. 

Allen 
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90 19-02-19 Kwestie gemotoriseerd vervoer intern binnen gemeente 
bespreken. 

M. van Akkeren 

 
Tilburg, 22 februari 2019 

   Spronk Management Support AS 


