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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.  
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 
      
Mededelingen:  

• Wethouder Dols is i.v.m. een andere afspraak verhinderd.  

• Plattegrond terreinverlichting Jan Wierhof is als bijlage met de agenda meegestuurd. Op de plattegrond is 
te zien welke keuze is gemaakt. In januari is gestart met het vervangen van de verlichting. Het is een 
verbetering omdat het lichter dan voorheen is en het geeft een gevoel van veiligheid. De hangplak bij 
gebouw 1 is niet meegenomen. E. Romijn neemt de tekening met deze vraag terug naar zijn organisatie 
(facilitair).          (actie: E. Romijn) 

• P. Vermeer meldt dat de MHU vanaf maart 2020 gedurende 9 uur open is i.p.v. 12 uur. De cliënten kunnen 
3 x per dag komen tussen 8.30 uur en 18.00 uur gedurende 7 dagen per week. Het geldt voor de locaties in 
Tilburg, Eindhoven en Den Bosch.  

• De voorzitter kondigt aan dat mocht er besloten worden om het informele overleg van 16 juni te wijzigen in 
een formeel overleg, zij dan is verhinderd maar wel 1  week ervoor of 1 week erna beschikbaar is.  

 
2.  Vaststelling verslag 19 november 2019   
N.a.v. het verslag, punt 3 - SPOR (spoedeisende psychiatrische onderzoeksruimte) wordt benadrukt het belang 
van een zorgvuldig proces. Het beheeroverleg concludeert dat de gemeente in gesprek is inzake twee potentiële 
locaties, dat de gemeente mogelijk de regievoerder is, maar dat dit nog wordt uitgezocht. Als er een besluit 
genomen is of als daaromtrent duidelijkheid is, wordt het teruggekoppeld naar dit beheeroverleg. Als blijkt dat 
de gemeente de regievoerder is, wordt het desbetreffende protocol gevolgd.  
 
Het verslag wordt met in achtneming van deze opmerking vastgesteld.  
 
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 
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3. Beheerprotocol: Voorstel voor aanpassing  
H. Jacobs legt op verzoek van de buurtraad een aantal punten voor zoals vermeld in de bijlage bij de agenda. 
De vraag aan M. van Akkeren is om deze punten in het Beheerprotocol op te nemen dan wel aan te passen.  
Opmerkingen:  
- punt m; (locatietekening) de MHU wordt met een stipje in de tekening aangegeven i.p.v. “directe 

omgeving van …”.   
- Punt d: wordt verwijderd.  
- Verwijzing naar openingstijden MHU wordt eruit gehaald. 
 
M. van Akkeren stuurt na de aanpassingen het protocol opnieuw rond en C. Rijntjes zorgt ervoor dat het intern 
bij Novadic  Kentron in het besluitvormingstraject komt.  (actie) 
 
4. Artikel in buurtkrant  
In de buurtkrant van januari 2020 staat op pagina 31 een artikel van GGz “Melden bij GGz Breburg: Hoe doen 
we dat samen?”. E. Romijn meldt dat de receptie geïnstrueerd is en dat zij daardoor scherper en 
omgevingsbewuster is.  
 
De kerstkaart van Novadic Kentron is door buurtbewoners heel positief ontvangen.  
 
5.  Gemotoriseerd vervoer bij MHU   
E. Tissen vertelt dat cliënten ‘na gebruik’ nog blijven totdat zij een akkoord krijgen om te vertrekken en dat 
deze handelwijze de laatste tijd en voor zover bij de politie bekend, geen problemen heeft opgeleverd.  
M. van Thiel geeft aan dat het meer betekenis heeft als de politie af en toe een controle uitvoert.   
Het probleem is volgens E. Tissen daarbij dat een controle verantwoord moet zijn, d.w.z. feiten en 
omstandigheden aanleiding geven voor de controle.  
 
P. Vermeer geeft aan dat met het nieuwe protocol in principe het systeem waterdicht is. Het protocol is van 
Novadic Kentron en is nu ongeveer 3 maanden van kracht. Als een cliënt zich daar niet aan houdt, dan heeft dat 
consequenties voor de persoon in kwestie. Cliënt moet zich houden aan de wachttijd en mag pas gaan rijden als 
daar toestemming voor wordt gegeven. Bovendien moeten cliënten tekenen dat zij op de hoogte zijn van het 
protocol en de consequenties wanneer zij zich daar niet aan houden.  
E. Tissen vult aan wanneer cliënten zich niet aan de wachttijd houden en toch gaan rijden zij een gevaar op de 
openbare weg worden. De afspraak is dat de MHU dan de politie kan inschakelen. Op dat moment komt  namelijk 
de geheimhoudingsplicht te vervallen, omdat cliënt zich niet aan het protocol houdt en een gevaar kan zijn op 
de openbare weg.  
 
6.    Doorlopen actuele meldingenoverzichten  

• Meldingenoverzicht Jan Wierhof/GGz: zie bijlage bij de agenda. 
E. Romijn vertelt dat er foto’s aan meldingen worden toegevoegd en vraagt zich af of dat eigenlijk wel is 
toegestaan. Volgens de vertegenwoordiger van de buurtraad mag het wel maar dan zonder de vermelding 
van naam en telefoonnummer. De afspraak van GGzBreburg intern is dat er standaard geen foto’s in het 
dossier worden opgenomen. Bij een vermissing kan volgens E. Tissen echter wel de noodzaak bestaan om 
een foto van iemand te hebben.  S. Sparidaens merkt op dat men bij aanmelding in een ziekenhuis of voor 
een intakegesprek met een specialist in het ziekenhuis ook een foto moet laten maken.  
Besloten wordt dat E. Romijn, E. Tissen en M. van Akkeren hierover nader in overleg gaan en een afspraak 
hierover maken. (actie) 
 

• Meldingen aangiften en incidenten Jan Wier; zie bijlage bij de agenda.  
M.b.t. melding 17 beaamt M. van Akkeren dat de parkeerregulering inderdaad tot 15.00 uur is. Als de 
buurt het wenselijk vindt om het tijdstip te verlengen, dan is daar een mogelijkheid voor.   
De parkeerdruk in de straten rondom Jan Wier is toegenomen door de drukte op het parkeerterrein van 
GGzBreburg. S. Sparidaens vertelt dat er voor personeel spelregels gelden m.b.t. parkeren op het terrein 
en daar wordt streng op gecontroleerd. Veiligheid speelt ook een belangrijke rol, want de doorgang voor 
ambulance en brandweer mag niet worden belemmerd. De politie kan niet optreden, omdat het geen 
openbare weg is maar een privéterrein. Het is aan de beheerder om te communiceren en op te treden.  
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Cameratoezicht is nog steeds een intern discussiepunt. De wens is er om camerabeelden te mogen  
gebruiken die een zaak kunnen oplossen. Intern wordt dit opnieuw besproken. Ook door de MHU wordt 
gecontroleerd; daar hangt een camera die gericht is op het pand. 
E. Romijn geeft aan dat er strenger op naleving wordt toegezien dat er niet langer dan 3 uur wordt 
geparkeerd, waardoor cliënten en bezoekers voldoende kunnen parkeren.  
Vanuit veiligheidsoogpunt mogen er geen auto’s op verdrijvingsvakken staan i.v.m. de doorgang van 
ambulance en brandweer.  
E. Romijn, S. Sparidaens en C. Rijntjes agenderen dit punt voor in hun interne locatieoverleg en koppelen 
de afspraken terug naar dit beheeroverleg.    (actie) 

      
7. Overige zaken en actualiteiten bij partners  
➢ E. Romijn en S. Sparidaens geven uitleg over een landelijke jaarlijkse ‘Social Run’ van teams bestaande uit 

personeel en cliënten ter verbetering van de positie voor en bekendheid van cliënten van GGz in de 
maatschappij. Het evenement is van 18-9 t/m 20-9-2020 en start in Soest. 55 Teams nemen deel die in 
estafette 555 km afleggen. GGzBreburg wil dit jaar graag in Tilburg de aankomstlocatie organiseren en de 
buurt daarbij betrekken. Er is een voorkeur voor het terrein van Jan Wier om samen hier met andere 
instellingen de happening voor de aankomst te houden.  

➢ E. Romijn gaat contact opnemen met De Nieuwste School in Tilburg.  
 
8. Rondvraag en sluiting 
Het informele overleg op 18 februari 2020 vervalt.  
Het eerstvolgende formele overleg is op dinsdag 17 maart 2020 om 19.00 – 20.30 uur. 
 
Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng sluit voorzitter M. van Ewijk de vergadering. 
 
Afspraken/ acties per 21 januari 2020 

Nr. Datum 
beheeroverleg 

Afspraak / actiepunt Door: 

1. 17-09-2019 
21-01-2020 

Aandachtspunt gebouw 1; verlichtingsplan terug naar 
afdeling facilitair (evt. overleg met NK en Dennenheuvel). 

E. Romijn 

2. 21-01-2020 Protocol aanpassen en aangepaste versie naar deelnemers 
beheeroverleg mailen.  
Het protocol intern bij Novadic  Kentron inbrengen in het 
besluitvormingstraject. 

M. van Akkeren  
 
C. Rijntjes 

3. 21-01-2020 Overleg en nadere afspraak over al dan niet foto’s 
toevoegen aan meldingen 

E. Romijn, E. Tissen 
en M. van Akkeren 

4.  21-01-2020 Parkeerbeleid / cameratoezicht terrein GGzBreburg intern 
bespreken 

E. Romijn/ S. 
Sparidaens/ C. 
Rijntjes.  

 
Tilburg, 21 januari 2020 

   Spronk Management Support HJ 


