schriftelijke vragen

Kijvelanden

Datum indienen

11 maart 2019

Aan:

College van Albrandswaard

Naar aanleiding van het werkbezoek aan TBS kliniek de Kijvelanden op 11 februari
jl, heeft de fractie EVA de volgende vragen:
Er werd tijdens de rondleiding uitgelegd, dat de patiënten met een TBS maatregel
buiten de gemeentegrenzen moeten resocialiseren maar wel zelfstandig naar het
metro station wandelen
- U geeft aan in de RIB 1312921 dat patiënten met een TBS maatregel
niet zelf binnen de gemeentegrenzen mogen rondlopen. Deze
informatie aan de raad lijkt tegengesteld aan wat er in de praktijk
gebeurt. Hoe verhoudt dit zich tot het antwoord dat wij hebben
gekregen van de directie van de Kijvelanden zelf?
- Is het college ervan op de hoogte dat cliënten wel zelfstandig naar het
metrostation reizen en dat het dus onbekend is hoelang zij in de
tussentijd in onze gemeente verblijven?
- Hoe kan het dat dit in de praktijk haaks staat op de communicatie van
de gemeente, ondanks de regelmatige overleggen en de afspraken
tussen de gemeente en de Kijvelanden?
- Wat betekent het gegeven dat TBS patiënten zelfstandig binnen de
gemeentegrenzen lopen voor de veiligheid van onze inwoners?
In het RKC rapport van November 2018 staat op pagina 33 dat de fractievoorzitters
via de meer ondergrondse kanalen worden geïnformeerd over incidenten bij de
Kijvelanden en Antes. En dat alle informatie over deze instellingen niet openbaar
wordt gemaakt, omdat het soms voor de veiligheidsomgeving beter is niet alles te
weten.
Er wordt door de ambtelijke organisatie en de burgemeester een inschatting
gemaakt wat het effect van informatie zal zijn op het veiligheidsgevoel van de
inwoners. Het is balanceren tussen wat je wel en niet communiceert.
-

Kan het college zich voorstellen dat dit impliceert dat het
veiligheidsgevoel zo kunstmatig positief wordt gehouden, doordat het
college bewust zaken niet naar buiten lijkt te brengen?

-

-

Kan het college zich voorstellen dat dit steeds vaker een negatief
gevoel oplevert bij de inwoners? Zij realiseren zich immers steeds
vaker dat ze bewust onwetend worden gehouden.
Kan het college een overzicht geven met alle gemelde incidenten van
de afgelopen 2 jaar bij Antes en de Kijvelanden. Uiteraard met
inachtneming van de privacy wetgeving?

Namens de fractie EVA,
Marjolein Blok

