Raadsinformatiebrief

De gemeenteraad van Albrandswaard
Uw brief van:

Ons kenmerk:

1312910

Uw kenmerk:

Contact:

Dick Mol

Bijlage(n):

Doorkiesnummer:

010-5061744

E-mailadres:

d.mol@albrandswaard.nl

Datum:

20 februari 2018

Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen NAP Albrandswaard

Geachte Raadsleden,
Antes is reeds geruime tijd met de omwonenden in gesprek over het gevoel van onveiligheid, de wijze
van communicatie en de beleving dat Antes onvoldoende aandacht heeft voor de klachten van haar
omwonenden. De NAP-fractie heeft vragen over de voortgang van dit traject. In deze
raadsinformatiebrief beantwoorden wij deze vragen
1. Hoe verloopt het contact tussen Antes/Delta, de gemeente en de omwonenden op dit
moment?
Antwoord: Dit contact loopt naar tevredenheid. Via verschillende kanalen informeert Antes haar
omwonenden over de verschillende ontwikkelingen. Ook de gemeente wordt door Antes
geïnformeerd.
2 Hoe frequent vindt er overleg plaats? Hoe vaak is de burgemeester, vanuit zijn zorgtaak voor
de openbare orde en veiligheid, hierbij aanwezig?
Antwoord: In 2017 kwam de klankbordgroep (vertegewoordigers van Antes, Politie, omwonenden,
winkeliers en gemeente) maandelijks bijeen op het kantoor van Delta. In goed overleg met alle
betrokkenen is dit door Antes in 2018 omgezet naar eens in de twee maanden. De burgemeester is
vast agendalid van dit overleg en neemt zeer regelmatig deel aan dit overleg.
Naast deze structurele overleggen worden er ook andere overleggen door Antes georganiseerd.
Hierbij moet gedacht worden aan vervolgbijeenkomsten ‘out off the box’ sessies,
omwonendenbijeenkomsten of burendag. De burgemeester heeft los hiervan op eigen initiatief ook
overleg met omwonenden.
3 Welke informatie is formeel, informeel, schriftelijk of mondeling verstrekt over oplossingen
waaraan gewerkt wordt aan de leden van de Klankbordgroep? Zijn alle omwonenden langs 'de
route' geïnformeerd?
Antwoord: Alle informatie en voorstellen die tijdens de out off the box sessie en de
vervolgbijeenkomsten aan de orde komen en worden uitgewerkt, worden besproken in de
klankbordgroep. De klankbordgroep is een belangrijke speler in dit geheel. Antes informeert de
omwonenden. De leden van de klankbordgroep spreken ook andere omwonenden. De omwonenden
worden daarnaast geïnformeerd via flyers, krantenartikelen en omwonendenbijeenkomsten.
4 Zijn de vervolgbijeenkomsten tussen omwonenden en Antes/Delta vrij toegankelijk voor alle
omwonenden of is dit alleen voor de omwonenden die bij de eerste bijeenkomst aanwezig
waren?
Antwoord: Deze bijeenkomsten zijn in principe toegankelijk voor alle omwonenden die zich hiervoor
opgeven. De coördinatie ligt bij Antes waarbij de gemeente stimuleert en faciliteert waar nodig
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5 Wat is het concrete resultaat van de bijeenkomsten tot nu toe?
Antwoord: Na de out off the box sessie van oktober 2017 zijn de volgende vervolgonderzoeken
opgestart:








Verleggen looproute naar centrum Poortugaal
Samenwerking politie met bewaking Antes
Deskundigheidbevordering BOA’s
Wat zijn de mogelijkheden voor straffen en belonen patiënten
App ontwikkelen om gemakkelijk zaken te kunnen melden
Verkoop en consummatie alcohol elders.

De bovenstaande onderwerpen worden in kleiner verband door omwonenden (leden van de
klankbordgroep) uitgewerkt. Voor het zomerreces is er een vervolgbijeenkomst voorzien om de
resultaten van de uitwerking in een groter verband met elkaar te bespreken. De gemeente zal deze
bijeenkomst wederom faciliteren.
6 Gaan patiënten van Antes/Delta nog steeds onder begeleiding naar het dorp om inkopen te
doen? Vanaf de zomer 2016 waren er meer begeleiders bij groepen cliënten die op pad gingen,
daarna is het beeld dat er de klad in is gekomen en cliënten alleen, samen of in een groepje op
pad gaan naar de supermarkten om bier te kopen. Meestal zonder begeleider.
Antwoord: Ja, er gaan nog steeds groepen patiënten onder begeleiding naar het dorp. Maar er gaan
ook patiënten zonder begeleiding; niet elke patiënt hoeft gezien zijn behandeling onder begeleiding
naar het dorp. Wel worden door Antes met alle patiënten afspraken gemaakt hoe zich te gedragen in
en naar het dorp.
7 Is de opruimploeg van Antes/Delta nog steeds actief?
Antwoord: Ja, de opruimploeg is 2 keer per week actief aan de Albrandswaardsedijk.
8 Kan de burgemeester zorgdragen voor een actieve informatie richting de gemeenteraad
nzake de voortgang van het overleg tussen omwonenden en Antes/Delta?
Antwoord: Het overleg is een initiatief van Antes en haar omwonenden. Antes heeft uit haar
verantwoordelijkheid de leidende rol in de actieve communicatie. De gemeente heeft hierin een
stimulerende en faciliterende rol. De gemeenteraad zal, zoals gebruikelijk, op de hoogte worden
gehouden van gemeentelijk interventies en gezamenlijke vervolgtrajecten..
9 Op 20 november 2017 zijn er vragen gesteld door de fractie EVA, gericht op het gevoel van
onveiligheid bij omwonenden. Versterkt door de gebeurtenissen bij Den Dolder, waar een
vergelijkbare situatie is als in Poortugaal. Deze vragen zijn nog niet beantwoord. Kunnen wij de
beantwoording met spoed tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: De beantwoording van de vragen van de EVA-fractie zijn gelijktijdig verzonden.
Additioneel
In het jaarverslag 2016 van Antes/Delta is te lezen dat ten opzichte van 2015 het aantal
patiënten gestegen is van 15147 naar 18914 terwijl het aantal FTE slechts gestegen is van 1791
naar 1819, een toename van 3767 patiënten terwijl er slechts 28 FTE aan personeel is
bijgekomen.
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1 Is de burgemeester op de hoogte van deze enorme toename van patiënten van Antes/Delta en
de geringe toename van personeel van Antes/Delta?
Antwoord: Ja, het jaarverslag is bekend. Opgemerkt dient de worden dat het jaarverslag gaat over de
totale organisatie van Antes ( 10 vestigingen) en niet specifiek over de locatie in onze gemeente.
Verder beschrijft deze jaarrekening de situatie van meer dan 1 jaar geleden.
2 Welke maatregelen zijn er door de burgemeester genomen om het gevoel van veiligheid bij
de omwonenden te verbeteren?
Antwoord: In bestuurlijke gesprekken met Antes en de politie wordt regelmatig gesproken over de
verhoging van het veiligheidsgevoel. Uitkomsten hiervan zijn: intensivering beveiliging vanuit Antes,
verschillende politieacties en bijeenkomsten met omwonenden om te komen tot een vermindering van
de overlast.
3 Welke garanties kan de burgemeester geven dat in navolging van de Kijvelanden niet
eenzelfde situatie gecreëerd wordt bij Antes/Delta waarbij ook hier een structurele
onderbezetting van personeel, een te hoge werkdruk, onvoldoende gekwalificeerd personeel
en angst omtrent de veiligheid (te vergelijken met Den Dolder) een voldongen feit blijkt met alle
gevolgen van dien?
Antwoord: De interne processen van Antes van niet onder de niet onder de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van een burgemeester. Hier zijn nadere overheden voor verantwoordelijk. De
burgemeester bespreekt deze punten wel. Dit vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de openbare orde
en veiligheid.
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