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Geachte raadsleden. 
 
De EVA-fractie heeft op 11 maart 2019 vragen gesteld over het resocialiseren van patiënten van de 
tbs-kliniek de Kijvelanden. Dit naar aanleiding van het werkbezoek op 11 februari 2019 aan de kliniek. 
In deze raadsinformatiebrief worden de vragen van de EVA-fractie beantwoord. 
 
Vraag 1: 
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? 
Antwoord: Het antwoord wat u heeft gehad van de directie van TBS de Kijvelanden is ook naar onze 
mening in tegenspraak met de RIB en de daarbij behorende bijlage. Wij zijn verrast door dat 
antwoord. Bij de oprichting van de TBS de Kijvelanden is een gentlemen agreement gesloten tussen 
gemeentebestuur en de directie van de kliniek. Patiënten mogen tijdens hun verlof buiten de muren 
van de kliniek niet zelfstandig in onze gemeente komen. De afspraak is in 2015 expliciet nog een keer 
door de directie van de Kijvelanden bevestigd in hun eigen publicatie (zie bijlage.)  In 2018 heeft de 
kliniek de afspraak in verband met  onze beantwoording van de vragen in de RIB 1312921                
(28 februari 2018) wederom bevestigd.  Op deze afspraak is onze handelwijze en communicatie 
steeds gebaseerd geweest. 
 
Vraag 2: 
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. 
Antwoord: Wij zijn er recent van op de hoogte gebracht.  
 
 
 



  
  

 
 
 
  

  

 

Vraag 3: 
Hoe kan het dat dat in de praktijk haaks staat op de communicatie van de gemeente, ondanks 
regelmatige overleggen en de afspraken tussen de gemeente en de Kijvelanden. 
Zie antwoord vraag 1. 
 
 
Vraag 4: 
Wat betekent het gegeven dat tbs-patiënten zelfstandig binnen de gemeentegrenzen lopen voor 
de veiligheid van onze inwoners. 
Antwoord: Wij begrijpen dat het recente krantenartikel in het AD vragen oproept bij inwoners van 
onze gemeente. Deze vragen leven ook bij ons. Wij hebben de directie van de TBS de Kijvelanden 
gevraagd om opheldering te verschaffen over haar uitlatingen. Tevens hebben wij hen gevraagd ons 
en onze inwoners duidelijkheid te verschaffen over de verlofregelingen en de gevolgen hiervan voor 
de veiligheid van onze inwoners. Zij zijn daar immers verantwoordelijk voor. Wij zullen het initiatief 
nemen om op korte termijn een bijeenkomst  voor de bezorgde inwoners te organiseren waar de 
directie van de TBS de Kijvelanden de duidelijkheid verschaft. 
 
Vragen RKC-rapport  
Naast de vragen over de tbs-kliniek de Kijvelanden heeft de EVA-fractie ook vragen gesteld over het 
in november 2018 uitgebrachte RKC-rapport. De EVA-fractie verwijst naar passages in het rapport 
waaruit valt af te leiden dat alle informatie over de tbs-kliniek en Antes niet openbaar wordt 
gemaakt, omdat het voor de veiligheidsomgeving beter is om niet alles te weten. Verder wordt in het 
rapport gesteld dat door de ambtelijke organisatie en de burgemeester een inschatting gemaakt 
wordt wat het effect van informatie zal zijn op het veiligheidsgevoel van de inwoners.  
 
Algemeen: 
Bij de inleiding van de vragen worden verschillende passages uit het RKC-rapport samengesteld 
weergegeven en wordt een beleidslijn gesuggereerd die niet strookt met de praktijk. De informatie 
(interview) die onderzoekster heeft gekregen van de burgemeester schetste wel het juiste beeld. 
Wij vinden het spijtig dat een en ander onjuist is geïnterpreteerd. 
 
Onderstaand de beantwoording van de vragen. 
 
Vraag 5. Kan het college zich voorstellen dat dit impliceert dat het veiligheidsgevoel zo kunstmatig 
positief wordt gehouden, doordat het college bewust zaken niet meer naar buiten lijkt te brengen. 
Antwoord: Wij herkennen ons niet in de suggestie dat wij het veiligheidsgevoel kunstmatig positief 
houden. 
We stellen ons als doel inwoners op een juiste en transparante wijze te informeren over wat speelt 
binnen de gemeente. We delen informatie die wij volgens onze bevoegdheden ook kunnen en 
mogen delen. 
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Er zijn sinds de oprichting van de kliniek geen ernstige incidenten met TBS-patiënten buiten de kliniek 
in onze gemeente geweest.  
 
Vraag 6: kan het college voorstellen dat dit steeds vaker een negatief gevoel oplevert bij de 
inwoners? Zij realiseren zich immers steeds vaker dat ze bewust onwetend worden gehouden. 
Antwoord: In de suggestie die in de vraag ligt besloten herkennen wij ons niet. 
 
Vraag 7:  
Kan het college een overzicht geven van alle gemelde incidenten van de afgelopen 2 jaar bij Antes 
en de Kijvelanden. Uiteraard met in achtneming van de privacywetgeving? 
Antwoord: Wij hebben geen totaalbeeld van het aantal incidenten in de beide instellingen. Wij 
nemen aan dat de betreffende instellingen dit totaalbeeld wel hebben. Vanuit onze bevoegdheid 
kunnen we dit niet opeisen.  
 
Bijlage:  
54342 Krantenbericht De Kijvelanden 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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Centrum (FPC) behandelen we patiënten 
met een tbs-traject. op dit terrein hebben 
we ook een Forensische Psychiatrisch Kli-
niek (FPK) en Forensisch Psychiatrische af-
deling (FPa) waar we ‘minder zware’ jongens 
behandelen. In het centrum van rotterdam 
hebben we een zogenaamde resocialisatie-
centrum, een beschermde woonvorm waar 
patiënten in een vergevorderd stadium 
onder begeleiding leren wonen in de stad. 
Daarnaast hebben we vier poliklinieken in 
rotterdam, Breda, Tilburg en Dordrecht 
waar we mensen met verschillende vormen 
van gedragsstoornissen behandelen, van 
kleptomanie tot agressieproblemen. Deze 
mensen worden toegewezen door de recht-
bank of reclassering, maar we behandelen 
ook veel mensen die vrijwillig hulp zoeken.”

Hoe zorgen jullie voor een  
passende behandeling? 
“Met de verschillende bedrijfsonderdelen heb-
ben we heel veel kennis en expertise in huis. En 
sinds begin dit jaar werken we nauw samen 
met Palier, aventurijn en Forensisch Psychia-
trisch Centrum gent. onder de naam Fivoor 
bundelen we onze krachten en delen we ken-
nis, zodat we nog hoogwaardiger onderzoek 
kunnen doen en meer specialistische zorgpro-

Feiten en cijfers

We behandelen patiënten met verschillende 
vormen van psychische stoornissen. Hier een 

overzicht van het aantal patiënten in 2014 in de 
verschillende onderdelen van de Kijvelanden.

“Een veilige 
samenleving, daar 
doen we het voor”

“als er onrustmakers 
in het dorp zijn of als 

een helikopter van de 
reinigingspolitie over-

vliegt, wordt helaas 
deze overlast soms on-

terecht de Kijvelanden 
aangerekend. De omge-

ving denkt soms dat het 
een patiënt van de Kijve-

landen is of dat er iemand 
is ontsnapt uit onze kliniek, 

terwijl dat niet het geval is. 
We begrijpen dat omwo-

nenden vragen hebben, of 
onzeker kunnen zijn. onze 

patiënten hebben immers ern-
stige delicten gepleegd, maar 

ze hebben hun straf uitgezeten. 
Door ze hier te behandelen, ver-

minderen we de kans op terugval 
in het delictgedrag. We vervul-

len een belangrijke functie in de 
samenleving en ik hoop dat onze 

omgeving dat begrijpt.” 

Welke mensen behandelen 
jullie?  

“In ons Forensisch Psychiatrische 

Wie: Machiel Polak
Wat: Bestuurder de Kijvelanden

“We vervullen 
een belangrijke  
functie en ik  
hoop dat onze  
omgeving dat  
begrijpt.”

gramma’s en behandelingen kunnen bieden. 
Zo kunnen we elke patiënt die elk een heel 
specifieke behandeling nodig heeft, zo precies 
en zo volledig mogelijk helpen. Dat is goed 
voor de patiënten en dat komt uiteindelijk ten 
goede aan onze samenleving. Want een veilige 
samenleving, daar doen we het voor.” 

Hoe houden jullie omwonenden 
op de hoogte van ontwikkelingen? 
“We hebben een Commissie van omwo-
nenden opgericht die onze omgeving ver-
tegenwoordigd. Een aantal keer per jaar be-
spreken we alle lopende zaken met elkaar en 
behandelen we vragen en opmerkingen die 
de commissie ten gehore is gekomen. Wij 
gaan graag het gesprek met onze omwo-
nenden aan. Dus als u een vraag heeft, stel 
die vooral aan de commissie. We zijn heel 
benieuwd naar uw mening en we leren u 
graag beter kennen. Zo houden we gevoel 
met onze omgeving en weten we wat we 
kunnen doen om onze communicatie verder 
te verbeteren. We willen ook graag dat u ons 
beter leert kennen, daarom organiseren we 
op zaterdag 31 oktober een open dag. Dan 
kunt u zelf zien wat we hier doen. U bent van 
harte uitgenodigd. op de achterkant van de 
krant leest u hoe u zich kunt aanmelden.”  ■

“We hechten veel waarde aan een goede relatie met onze 
omwonenden”, legt Machiel Polak, bestuurder van de Kijvelanden, uit. 
“We streven ernaar dat omwonenden op geen enkele manier overlast 
van ons ervaren. Zo hebben we bijvoorbeeld een duidelijke afspraak 
met de burgemeester dat onze patiënten tijdens verlof niet in het dorp 
mogen komen.”

Lees meer over de verschillende bedrijfsonderdelen en zorgsoorten op pagina 6 en 7.

 

 

 

  

 

 Juridisch opgelegde nieuwe aanmelding

 Vrijwillige nieuwe aanmelding 


