Raadsinformatiebrief

De gemeenteraad van Albrandswaard
Uw brief van:

Ons kenmerk:

1312918

Uw kenmerk:

Contact:

Dick Mol

Bijlage(n):

Doorkiesnummer:

010-5061744

E-mailadres:

d.mol@albrandswaard.nl

Datum:

20 februari 2018

Betreft: Schriftelijke vragen aan de burgemeester/het college inzake de Kijvelanden

Geachte Raadsleden,
Op 20 januari 2018 publiceerde het Algemeen dagblad het artikel “spanning personeel TBS-kliniek”. In
dit artikel is aandacht voor personeelszaken binnen de kliniek. De NAP-fractie maakt zich hier zorgen
over en heeft hierover vragen gesteld. In deze raadsinformatiebrief beantwoorden wij deze vragen.
1 Is het college op de hoogte van de alarmerende situatie in de Kijvelanden?
Antwoord: Het college is op de hoogte van het krantenartikel en de burgemeester heeft hierover
contact gehad met Fivoor, waarvan De Kijvelanden deel uit maakt
2 Is het college op de hoogte van de bevindingen van de Raad van Toezicht van de
Kijvelanden? Zo ja heeft het college dan ook kennis genomen van het jaarverslag 2016 van de
Raad van Toezicht waarin de vermelding “Ook in 2016 is de personeelsbezetting een
terugkerend punt van zorg in het overleg met de kliniek” staat? En dat drugs een niet te
verslaan probleem lijkt voor deze instelling?
Antwoord: Ja. Opgemerkt wordt dat hier wellicht bedoeld wordt de bevindingen van de Commissie van
Toezicht. Dit is een commissie die krachtens de beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden,
in een TBS-kliniek, een toezichthoudende taak heeft op aangelegenheden over de verpleging en
behandeling van de patienten.
3 Is hetgeen beschreven in het artikel tijdens een ander overleg van het college/de
burgemeester met de Kijvelanden ter sprake gekomen en wat is hierover afgesproken?
Antwoord: Ja, Fivoor heeft te kennen gegeven dat er geen onderbezetting is en er voldoende
gekwalificeerd personeel aanwezig is. Wel zijn er regelmatig vacatures Frivoor lost dit op door van
inhuur van tijdelijk personeel. Het is in Nederland niet gemakkelijk om personeel te vinden in de
forensische zorg.
4 Welke risico’s lopen de inwoners van Albrandswaard als gevolg van deze structurele
onderbezetting van personeel in de Kijvelanden? Denk hierbij aan mensen die met verlof
mogen, terwijl dit wellicht onvoldoende onderzocht is. Of dat er intern onvoldoende afgestemd
is over risico's.
Antwoord: Fivoor geeft aan dat er geen onderbezetting is. Er is geen sprake van een verhoogd risico
voor de inwoners van onze gemeente. Wij herhalen hierbij de afspraak tussen de gemeente en Fivoor
dat verloven van personen uit de TBS kliniek Kijvelanden niet in de gemeente Albrandswaard plaats
mogen vinden.
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5 Welke stappen heeft het college/ de burgemeester al ondernomen om extra aandacht te
vragen voor de beschreven problematiek in de Kijvelanden bij de toezicht houdende
instanties? En als dat nog niet gebeurd is wanneer gaat het college /de burgemeester hier actie
op ondernemen?
Antwoord: Zie beantwoording vraag 3.
6 Welke extra maatregelen kan de burgemeester nemen om de veiligheid van onze inwoners en
het personeel van de Kijvelanden te garanderen?
Antwoord: De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Vanuit deze
verantwoordelijk heeft hij regelmatig onderleg in de Vierhoek ( politie, OM, Frivoor en gemeente)
Mocht een acute situatie er omvragen is er direct overleg in de Vierhoek. Indien noodzakelijk zal de
burgemeester ook gebruik maken van zijn instrumentarium voor handhaving op het gebied van
openbare orde en veiligheid.
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