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Gemeente Tilburg  TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN  Beheeroverleg Jan Wier 
 
Verslag:  Beheeroverleg Jan Wier (Vastgesteld 21 januari 2020) 
Datum:  19 november 2019 (19.00 – 21.00  uur) 
Locatie:  Jan Wierhof 7 (Hoofdgebouw), Tilburg 
 
Aanwezig: Maria van Ewijk  onafhankelijk voorzitter  

Marco Klessens  gemeente Tilburg, projectleider  
Marc van Akkeren omgevingsmanager gemeente Tilburg  
Eelco Romijn  GGz Breburg 
Carlijn Rijntjens   Novadic-Kentron  
Paula Vermeer  Novadic-Kentron 
Marita van Thiel   buurtbewoner 
Hein Jacobs   lid buurtraad 

  Suzan Sparidaens  HIC GGz Breburg 
René Voesenek  adviseur RvB, projectmanager GGz Breburg (agendapunt 2) 
Joep Mulders  manager HIC GGz Breburg en crisisdienst Breda (agendapunt 3) 
 

Afwezig:  Dimitri Boekelman buurtbewoner 
Rolph Dols  wethouder gemeente Tilburg 
Lout Donders   voorzitter buurtraad 
Elco Tissen   wijkagent 
Willem Timmermans Jan Arendshuis  

 
Verslag:  Hannie Janssen  verslaglegging Spronk Management Support  
 
Verslag cc naar: Michael Kanavan (politie), Leon de Leijer (Novadic-Kentron), Chris Liebregts (wijkregisseur 
gemeente Tilburg), Martine Taks (Ateliers Tilburg),  

 
N.B. De vastgestelde verslagen worden gepubliceerd op:  
www.armhoefseakkers.nl 
janwierhof.ggzbreburg.nl 
 
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 
Voorzitter M. van Ewijk opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
Aan de agenda wordt het concept beheerprotocol toegevoegd als punt 5.a.  
 
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld. 
      
Mededelingen:  

• Op uitnodiging sluit vanavond René Voesenek aan om een toelichting te geven over de Wet Verplichte GGz.  

• Voor een toelichting over SPOR sluit vanavond Joep Mulders aan.  
 

2.  Wet verplichte GGz  
R. Voesenek vertelt dat de Bopz (wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) met ingang van 1 
januari 2020 wordt vervangen door de Wvggz (Wet verplichte ggz). De rechten van mensen die te maken 
krijgen met onvrijwillige zorg in of vanuit een GGz-instelling, zijn in deze wet geregeld. Een belangrijke 
verandering is dat onvrijwillige zorg voortaan ook ambulant kan worden georganiseerd, dus buiten een GGz-
instelling kan plaatsvinden. Een cliënt hoeft dan niet gedwongen te worden opgenomen om hulp te krijgen. De 
rol van naasten in de directe omgeving van een cliënt is beter beschreven. Die naasten kunnen ook hun verhaal 
vertellen en een rol spelen in het zorgteam rondom de cliënt. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden 
gemaakt over toezicht bij het toedienen van medicatie of het aanwezig zijn bij een huisbezoek.  
De meldingsmogelijkheden voor directbetrokkenen (familie, buren, e.a.) zijn vereenvoudigd en er zijn 
kwaliteitstoetsen ingebouwd. Zorgverleners krijgen meer mogelijkheden voor het bieden van zorg op maat. Er 
moet altijd worden gekeken naar welke aanpak het beste  bij iemand past. Verplichte zorg kan alleen als 
uiterste middel worden overwogen, als er geen mogelijkheden zijn voor vrijwillige zorg en dan mag het alleen 
nog zo kort mogelijk. Indien het gedrag van een persoon als gevolg van zijn psychische stoornis leidt tot ernstig 
nadeel voor die persoon of een ander, kan besloten worden tot verplichte zorgverlening. Dit kan door opname 
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van die persoon in een instelling, maar dat hoeft niet. De nieuwe Wvggz maakt het mogelijk om verplichte zorg 
poliklinisch of bij iemand thuis te geven. Degene die zorg krijgt, kan dan makkelijker contact blijven houden 
met familie en vrienden en kan in zijn omgeving blijven. 
 
Er komt een Regionaal meldpunt en de gemeente spreekt met partners af hoe het meldpunt wordt bemenst. 
Het meldpunt maakt een beoordeling en kan het proces in gang zetten. Er wordt gekeken wat voor soort 
melding het is en waar het vandaan komt, er vindt dossieronderzoek plaats, een verkennend onderzoek 
waarbij zorgpartners zijn betrokken. Er is geen terugkoppeling naar de melder. Pas wanneer aan alle criteria is 
voldaan, wordt de melding via het Openbaar Ministerie doorgezet naar GGz Breburg. Daar start dan intern het 
proces op en wordt er nog eens gekeken naar de betrokkene en zijn/haar naasten. Er wordt gekeken wat er 
nog gedaan kan worden om een gedwongen maatregel af te wenden.  
 
In de nieuwe Wvggz is beschreven dat de cliënt de gelegenheid krijgt om zelf het zorgplan op te stellen om de 
gedwongen maatregel af te wenden. De cliënt kan daar begeleiding bij krijgen. De zorg is erop gericht om de 
cliënt in zijn omgeving te houden. Wanneer de veiligheid voor hem/haarzelf of omgeving in het geding is, zal 
gekozen dienen te worden voor opname in een kliniek.  
Op de vraag van M. van Thiel wie bepaalt welke maatregel wordt genomen, licht R. Voesenek toe dat de 
rechter beslist wanneer het gedwongen zorg moet zijn. Vervolgens geeft de rechter opdracht aan een 
geneesheer-directeur om de zorg te organiseren. Het tijdsbestek van het proces is o.a. afhankelijk van 
doorloopnormen die in de wet staan. Een crisissituatie gaat per direct gepaard met een acute maatregel. De 
cliënt kan niet onbeperkt zijn behandelplan uitstellen.  
 
Het is niet duidelijk en ook niet de verwachting dat een buurt er iets van gaat merken wanneer iemand thuis 
behandeld wordt in het gedwongen kader. Eveneens is dezelfde verwachting bij een ambulante poliklinische 
behandeling in het gedwongen kader. De sector verwacht in het begin een toename van de toeloop naar het 
Regionaal meldpunt. Kwetsbare personen, verslaafden en mensen met een bepaalde problematiek horen niet 
altijd thuis in de psychiatrie en zullen misschien in het begin wel een beroep doen op het nieuwe meldpunt.  
 
Er is geen relatie met de SPOR, want daar verandert niets ten gevolge van de nieuwe Wvggz. De SPOR is een 
opvanglocatie en de uitstroom of toestroom zal niet anders worden, behalve de maatregelen die volgens de 
wet kunnen.  
 
Het financiële kader voor de GGz is de zorgverzekeringswet. Hetgeen daarvoor plaatsvindt, valt onder sociale 
zaken van het gemeentelijk budget. De verwachting is dat de toestroom en de inzet naar de GGz zal toenemen 
vooral m.b.t. de ambulante zorg. Daar zijn meer mensen in het veld voor nodig, want het is onwenselijk dat 
onvrijwillige zorg meer druk zal gaan leggen op vrijwillige zorg.  De politiek is gevraagd om de nieuwe Wvggz 
gefaseerd in te voeren. De klachtenregeling in de nieuwe Wvggz is met 19 klachtgronden uitgebreid.  
GGz Breburg wil vooral inzetten op vrijwillige zorg, aldus R. Voesenek.  
 
3. SPOR (spoedeisende psychiatrische onderzoeksruimte) 
Aanwezig is Joep Mulders, manager hic en crisisdienst in Breda om ontwikkelingen in de acute keten en 
ervaringen aldaar met de SPOR te delen en te bespreken. Allereerst vertelt deze  dat ook zij zoveel mogelijk 
proberen in te zetten op zorg thuis. De afkorting SPOR staat voor: Spoedeisende Psychiatrische 
OnderzoeksRuimte waar mensen met verward gedrag in eerste instantie naar toe worden gebracht. De 
crisisdienst bekijkt ter plekke wat er aan de hand is en welke hulp er moet worden geboden. Vroeger werden 
personen met verward gedrag naar het politiebureau vervoerd.  
 
De Spor is bestemd voor de regio Breda en regio Tilburg. Binnen dit hele werkgebied worden er momenteel 
gemiddeld vier personen per week beoordeeld door de crisisdienst. De Spor is gevestigd in Breda aan de 
Muiderslotstraat. Veiligheid en extra vervoersbeweging (Tilburg-Breda) vraagt om te gaan zoeken naar een 
tweede locatie, hoewel het voor de aantallen niet direct nodig is.  
De e-mail van D. Boekelman van d.d. 19-11-2019 wordt daarom in deze vergadering ingebracht (hij heeft zijn 
inbreng per mail gedaan omdat hij vanavond zelf niet aanwezig kan zijn) waarin hij stelt dat (citaat uit zijn 
mailbericht): het onderwerp (mogelijke opvang van deze personen op de Jan Wierhof) namelijk al eerder aan de 
orde is geweest. Dat speelt al voor de komst van de Polikliniek en verliep ongeveer als volgt: vanaf 1 januari 
2019 zou het voor een gemeente een verplichting worden dat verwarde mensen die opgepakt worden niet meer 
bij de politie worden ondergebracht. Zij moeten direct naar een opvang gaan waar zorg kan worden verleend, 
dat op basis van de wet forensische zorg. Burgemeester Noordanus had daarop vooruitlopend dit willen 
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vestigen op het Jan Wier terrein, maar heeft destijds na overleg met Cyrille Fijnaut (als vertegenwoordiger van 
de Stichting Leefomgeving Jan Wier hof) begrepen dat dat niet zomaar kan, onder meer op basis van uitspraken 
en afspraken (raad, B&W) dat er niets meer bijkomt dat maatschappelijk gevoelig is. Toen is er door de 
Stichting aan Noordanus het voorstel gedaan (Cyrille weet hier meer van) dat Noordanus zou gaan praten met 
Novandic Kentron om hen te vragen met de Polikliniek op de Edisonlaan te blijven, dan zou die vestiging wel 
kunnen komen. Geen verdere stapeling, wel oog voor het maatschappelijk belang. Burgemeester Noordanus is 
in gesprek geweest met Novandic Kentron, maar die hebben het standpunt ingenomen dat de Polikliniek (met 
akkoord in het befaamde raadsbesluit) naar het terrein van Jan Wier mocht en dat voornemen gingen ze verder 
in gang zetten. Daarop heeft Burgemeester Noordanus besloten die kortstondige maar directe opvang van 
verwarde mensen te verplaatsen naar Breda.  
D. Boekelman wenst dit stukje historie te betrekken bij de wijze waarop straks de zaken worden afgewogen.  
R. Voesenek merkt op dat het woord ‘verplichting’ waarover D. Boekelman in zijn mail spreekt, niet helemaal 
juist is; het ging erom dat de persoon op de verkeerde plek (politiecel) moest wachten op een medische 
beoordeling. Als de persoon een strafrechtelijk feit heeft gepleegd, gaat hij/zij wel naar de politiecel. M. van 
Thiel wijst op het risico van een verkeerde inschatting. E. Romijn vertelt dat er in het verleden inderdaad is 
gesproken over een aantal locaties maar vanwege de politieke gevoeligheden en de oproep vanuit dit 
beheeroverleg om geen stapeling van voorzieningen op het terrein van Jan Wier te wensen, ervan af is gezien. 
Het ligt dus politiek gevoelig om hier een voorziening erbij te plaatsen. De discussie zal daarom ook transparant 
moeten worden gevoerd en met inachtneming van de samenwerkingsafspraken die er liggen. Verwezen wordt 
naar het verslag van het beheeroverleg van 12 december 2016 waarin Sandra Timmermans een toelichting is 
komen geven op de  ‘Aanpak verwarde personen’. De afspraken van burgemeester Noordanus en C. Fijnaut 
dateren nog van daarvoor.  
 
J. Mulders licht toe dat de locatie in Breda veel voordelen heeft, m.n. de aanwezige expertise én een rustige 
plek. Op een snelle en juiste manier wordt de expertise en de zorg op de juiste plek bij elkaar gebracht, met 
een passende uitstoom en doorstroming.  Door SPOR kan worden beoordeeld of mensen al in een zorgcircuit 
zitten, een aantal wordt weer naar huis gestuurd of naar een collega-instelling of wordt ambulant behandeld. 
Vaak krijgen mensen een vervolgafspraak. Het is niet zo dat mensen zomaar weer de straat op worden 
gestuurd.  
M. van Thiel ziet risico’s wanneer mensen uit Tilburg die bij SPOR in Breda terecht zijn gekomen, na een 
gesprek vrij zijn om te gaan. Zij komen terug in hun buurt in Tilburg en dan kan het misgaan. R. Voesenek legt 
uit dat er heel wat aan vooraf gaat, zoals een gesprek met de politie, huisarts, crisisdienst, een triage. In een 
aantal gevallen is het mogelijk een interventie te doen.  
 
N.a.v. de vraag of het onderzoek naar een SPOR-locatie in Tilburg al in gang is gezet, wordt uitgelegd dat de 
gemeente in gesprek is inzake twee potentiële locaties. De gemeente is in het proces mogelijk de regievoerder, 
maar dat wordt nog nader uitgezocht. Als er een besluit is genomen, of als daaromtrent meer duidelijkheid 
bestaat, dan wordt het in dit beheeroverleg teruggekoppeld. Als blijkt dat de gemeente de regievoerder is, 
wordt het desbetreffende protocol gevolgd. Van belang is dat dit beheeroverleg erbij wordt betrokken en de 
vragen uit het beheeroverleg worden meegenomen.   
H. Jacobs wil eventueel meedenken over locaties.  M. van Thiel geeft aan dat er zorg is over wat er gebeurt met 
de personen die niet worden opgenomen. J. Mulders geeft aan dat in Breda aan de buurt is gevraagd wat hun 
ervaring is en wat eventueel een link heeft met de aanwezigheid van de SPOR. H. Jacobs wil graag in contact 
komen met een vertegenwoordiger van de buurt in Breda.  
 
4. Vaststelling verslag 17 september 2019 
Blad 2, regel 51-52: E. Romijn laat weten dat er nog geen gesprek is geweest tussen de RvB GGz Breburg en 
wethouder Dols. Er zal binnenkort een afspraak worden gemaakt.  
Blad 3, regel 5-7: C. Rijntjens vertelt dat er geen vooruitgang is in de plannen m.b.t. parkeerplaatsen en er niets 
concreet is. Als er nieuws is, zal zij dit in het beheeroverleg melden.  
Blad 3, regel 37-38: Omdat E. Tissen afwezig is wordt agendapunt ‘gemotoriseerd vervoer MHU’  
doorgeschoven naar de volgende vergadering.  
 
Het verslag wordt met deze opmerkingen/aanvullingen ongewijzigd vastgesteld. 
 
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd: 

• Actiepunt 1: S. Sparidaens informeert bij Novadic naar het verlichtingsplan.  
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• Actiepunt 2: E. Romijn stuurt het concept artikel  naar M. v. Thiel en H. Jacobs zodat zij erop kunnen 
reageren. Daarna kan het doorgestuurd worden.   

 
4.a.  Concept vergaderplanning 2020   
De vergaderplanning 2020 is akkoord.  
Opmerking: Vergadering van 19.00 uur tot 20.30 uur, behalve wanneer een extern persoon is uitgenodigd of 
wanneer het voor de agenda nodig is tot 21.00 uur. De tijd kan in de agenda aangegeven worden en/of aan het 
begin van de vergadering.   
 
5.  Onderwerpen besproken informele beheeroverleg 22 oktober 2019 
Een aantal punten in het informele overleg bleek voor het formele overleg bestemd te zijn.   
Verder is er over communicatie, incidenten en meldingen gesproken.  
 
5.a. Beheerprotocol    
H. Jacobs verwijst naar zijn e-mail van d.d. 19-11-2019 met aanvullende punten voor het beheerprotocol.  
M. Klessens verzoekt om de passages voluit te noteren en opnieuw per mail aan te leveren.  
 
De nieuwe versie van het Beheerprotocol komt 21 januari 2020 opnieuw op de agenda.  
 
6.    Artikel buurtkrant en/of flyer over meldingen buurtbewoners 
E. Romijn stuurt een conceptartikel naar M. van Thiel en H. Jacobs.  
 
7. Doorlopen actuele meldingenoverzichten  

• GGz Breburg wil graag kort stilstaan bij tekst voor aanpassing rond melden van incidenten.  

• Meldingenoverzicht Jan Wierhof/GGz: geen meldingen.   

• Meldingen aangiften en incidenten Jan Wier; zie bijlage. 
      
8. Overige zaken en actualiteiten bij partners  
- C. Rijntjens vertelt dat Novadic Kentron nu ruim een jaar op het terrein zit. Met een terugblik en voor wat 

er allemaal is gedaan in de afgelopen periode worden de buurtbewoners bedankt. Zij krijgen een 
kerstwens met een kleine attentie.  

- H. Jacobs meldt vanuit de buurt dat voor de elektrische deelauto’s twee parkeerplaatsen bij de MHU 
worden gereserveerd. GGz Breburg is akkoord gegaan met het gebruik van de laadpalen op de 
parkeerplaats.  

- Aanstaande donderdag is er in de kantine van GGz een buurtbijeenkomst en presentatie over de 
postcoderoos (zonnepanelen)  
H. Jacobs meldt dat de ruimte van het werkcafé van GGz regelmatig wordt gebruikt, maar voor kleine 
bijeenkomsten wordt deze ruimte niet meer beschikbaar gesteld.  

 
9. Vervolgafspraken: agenda informele beheeroverleg 17 december a.s. 
Het informele overleg van 17 december 2019 komt te vervallen.  
 
10. Rondvraag en sluiting 
Het eerstvolgende formele overleg is op dinsdag 21 januari 2020 om 19.00 – 20.30 uur. 
 
Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng sluit voorzitter M. van Ewijk de vergadering. 
 
Afspraken/ acties per 19 november 2019 

Nr. Datum 
beheeroverleg 

Afspraak / actiepunt Door: 

1. 17-09-2019 Aandachtspunt gebouw 1; verlichtingsplan meenemen 
naar overleg met NK en Dennenheuvel. 

E. Romijn 

2. 17-09-2019 
 

Opzet  voor een artikel in de buurtkrant en/of flyer over 
meldingen  Buurtbewoners (M. v. Thiel, H. Jacobs of L. 
Donders) laten meelezen.  

E. Romijn 

3. 17-09-2019 
19-11-2019 

Beheerprotocol versie 2.2 in beheeroverleg 22 oktober.  
Beheerprotocol nieuwe versie in beheeroverleg 21 januari 
2020  

 
M. van Akkeren 
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4. 19-11-2019 Verslag gesprek (in 2016) van burgemeester en C. Fijnaut 

over locatie SPOR? Info  hierover in e-mail van Dimitri 
Boekelman? 

??  

5. 17-09-2019 Bestuurlijk overleg tussen de RvB van GGz Breburg en 
wethouder Dols van gemeente Tilburg 

E. Romijn 

6. 17-09-2019 Gemotoriseerd vervoer bij MHU agenderen voor volgende 
vergadering (in aanwezigheid van E. Tissen): 21-01-2020  

secretariaat 

7. 19-11-2019 Beheerprotocol agenderen 21-01-2020  Secretariaat 
 

 
Tilburg, 19 november 2019 

   Spronk Management Support HJ 


