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Inleiding

Forensisch psychiatrisch centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek is gevestigd in de
Stripheldenbuurt in Almere. De directie van de kliniek vindt het belangrijk een ‘goede
buur’ te zijn en wil daartoe zorg en aandacht besteden aan vragen en behoeften van de
omwonenden en duidelijkheid bieden over waar de kliniek eventueel tegemoet kan
komen en waar niet.

De intentie is de bekendheid met de kliniek en de maatregel terbeschikkingstelling (tbs)
te verbeteren en mede daardoor gevoelens van onveiligheid te verminderen. De directie
van FPC de Oostvaarderskliniek wil diensten en faciliteiten beschikbaar stellen aan de
omwonenden, zodat door ‘omgekeerde integratie’ de kliniek daadwerkelijk iets toevoegt
aan de buurt. En de directie wil actief meewerken aan het welzijn van de buurt door
gemotiveerd een aantal buurtactiviteiten te ondersteunen.

De omwonenden van de Stripheldenbuurt zijn afgevaardigd in een
omwonendencommissie waarmee de directie, of een afvaardiging, overlegt en afspraken
maakt. De afspraken worden genotuleerd. De omwonendencommissie treedt op als
woordvoerder van de bewoners in de Stripheldenbuurt. Vanaf oprichting en met de
komst van de kliniek heeft de omwonendencommissie veel vragen gesteld over de
veiligheid in de wijk. De kliniek heeft informatie gegeven over de uitvoering maatregel
terbeschikkingstelling (tbs), in het bijzonder de uitvoering van het verlof van patiënten
en over het calamiteitenplan. De omwonendencommissie wil garanties over goede
informatieverstrekking bij calamiteiten op het terrein of incidenten in de wijk.

De directie van FPC de Oostvaardersklinjek heeft in het kader van bovenstaande het
navolgende convenant met de omwonenden, hier vertegenwoordigd door de
omwonendencommissie, gesloten.
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Artikel 1 - Begripsbepalingen

In dit convenant wordt verstaan onder:

Oostvaarderskliniek: forensisch psychiatrisch centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek
gevestigd aan de CarI Barksweg 3, 1336 ZL Almere Buiten-Oost.

Directie: het orgaan dat is belast met de leiding van de Oostvaarderskliniek.

Omwonendencommissie: een door omwonenden ingesteld orgaan dat de
gemeenschappelijke belangen van de buurtbewoners in de Stripheldenbuurt behartigt.

Calamiteit: grote brand / ontvluchting patiënt vanaf het terrein.

Incident buiten de kliniek: onttrekking patiënt aan begeleid verlof.

Patiënt: een persoon die in de Oostvaarderskliniek is opgenomen.

Buurtbewoner: een inwoner van de Stripheldenbuurt
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Artikel 2 - Taak- en doelstelling omwonendencommissie

2.1. De taak van de omwonendencommissie is het behartigen van de
gemeenschappelijke belangen van de buurtbewoners in relatie tot de
Oostvaarderskliniek. De omwonendencommissie geeft gevraagd en ongevraagd
advies aan de directie van de Oostvaarderskliniek.

2.2. De omwonendencommissie bevordert naar vermogen de participatie en
belangenbehartiging door omwonenden bij de gang van zaken in de eigen leef- en
woonomgeving in relatie tot de Oostvaarderskliniek.

2.3. Gelet op de aard van de terbeschikkinggestelde informatie vanuit de
Oostvaarderskliniek dienen de leden van de omwonendencommissie in bezit te
zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten die met deze
procedure samenhangen zijn voor rekening van de Oostvaarderskliniek.
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Artikel 3 - Verstrekken van informatie bij een incident buiten de kliniek
in de gemeente Almere aan de omwonenden (onttrekking tijdens verlof
/ ontvluchting uit de kliniek)

3.1. De directie informeert de omwonendencommissie, zo spoedig mogelijk, telefonisch
over het incident als het in de gemeente Almere heeft plaatsgevonden. Als het
incident buiten de gemeente Almere heeft plaatsgevonden wordt de
omwonendencommissie geïnformeerd, bij voorkeur voorafgaand aan eventuele
melding in de media.

3.2. De telefonische bereikbaarheid van de omwonendencommissie is geregeld via een
bereikbaarheidslijst. De omwonendencommissie draagt zorg voor een
geactualiseerde bereikbaarheidslijst voor een langere periode. Deze periode omvat
minimaal de periode tussen twee opeenvolgende vergaderingen met de directie
van de Oostvaarderskliniek.

3.3. Inlichtingen en gegevens die aan de omwonendencommissie worden verstrekt,
kunnen, in afstemming met de Oostvaarderskliniek, worden verstrekt bij het
beantwoorden van eventuele vragen van buurtbewoners over het incident.

3.4. De directie draagt zorg voor het beschikbaar zijn van een up to date lijst met
namen van contactpersonen en telefoonnummers van instellingen in de
Stripheldenbuurt. Opdat, indien de directie omwille van veiligheidsredenen
oordeelt dat (een) instelling(en) geïnformeerd moet worden, deze gegevens
bekend zijn. Deze lijst wordt één maal per halfjaar gecontroleerd.

3.5. De directie draagt achteraf zorg voor toegankelijke informatie over de toedracht,
afhandeling en evaluatie van het incident. Deze informatie wordt besproken in de
vergadering met de omwonendencom missie.
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Artikel 4 - Verstrekken van informatie bij overige incidenten /
calamiteiten binnen de kliniek aan de omwonenden

4.1. De directie informeert, zo spoedig mogelijk, de omwonendencommissie telefonisch
over het incident / de calamiteit, bij voorkeur voorafgaand aan eventuele melding
in de media.

4.2. De telefonische bereikbaarheid van de omwonendencommissie is geregeld via een
bereikbaarheidslijst. De omwonendencommissie draagt zorg voor een
geactualiseerde bereikbaarheidslijst voor een langere periode. Deze periode omvat
minimaal de periode tussen twee opeenvolgende vergaderingen met de directie
van de Oostvaarderskliniek.

4.3. Inlichtingen en gegevens die aan de omwonendencommissie worden verstrekt,
kunnen, in afstemming met de Oostvaarderskliniek, worden gebruikt bij het
beantwoorden van eventuele vragen van buurtbewoners over het incident / de
calamiteit.

4.4 De directie draagt zorg voor een algemeen telefoonnummer op de website van de
Oostvaarderskliniek. Dit telefoonnummer 08807-13000 is tijdens en na
kantooruren bereikbaar.

4.5. De directie draagt achteraf zorg voor toegankelijke informatie over de toedracht,
afhandeling en evaluatie van de calamiteit. Deze informatie wordt besproken in de
vergadering met de omwonendencommissie.

I I , > >
Convenant omwonendencommissie - directie FPC de Oostvaarderskliniek

— —

status: vastgesteld

oostvaard erski in lek datum:4juni 2078

pagina 6 van 9



Artikel 5 - Route verloven patiënten door de Stripheldenbuurt

5.1. De directie, vertegenwoordigd door het hoofd therapeutisch milieu, draagt zorg
dat medewerkers belast met het plannen en begeleiden van verloven van
patiënten, bekend zijn met de locaties van basisscholen, peuterspeelzalen,
kinderdagverblijven en speelplaatsen in de wijk conform verstrekte informatie
vanuit de gemeente (zie bijlage) of omwonendencommissie in de Stripheldenbuurt
en met risicotijden van de locaties.

5.2. Per verlofactiviteit per patiënt wordt de route vastgelegd. Wanneer het lopen van
de patiënt langs een van bovengenoemde locaties een risico met zich meebrengt
vanuit het oogpunt veiligheid van de maatschappij, zal de route niet langs deze
locaties gaan.

5.3. Weging en besluitvorming hiervan vinden plaats in de verlofbespreking op de
woonafdeling van de patiënt en worden vastgelegd in het verlofkader van de
patiënt.

5.4. Regelmatig wordt de sociale kaart (van de Stripheldenbuurt) nagelopen en
geüpdatet.
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Artikel 6 Slotbepalingen

6.1. Het convenant gaat in op de dag waarop deze door de directie en de
omwonendencommissie is ondertekend.

6.2. Het convenant zal na inwerkingtreding bij een verzoek tot wijziging door de
directie en de omwonendencommissie worden geëvalueerd.

6.3. De directie en de omwonendencommissie maken afspraken over de wijze waarop
de evaluatie plaatsvindt. De afspraken worden als bijlage van het Convenant
omwonendencommissie — directie FPC de Oostvaarderskliniek opgenomen.

6.4 Aangelegenheden die beide partijen raken maar niet in het convenant zijn
geregeld, worden behandeld in de geest van het convenant.

Aldus vastgesteld en ondertekend

te Almere,
4juni 2018

Namens de omwonendencommissie,

(naam)

Namens de Oostvaarderskliniek,

sc

(naam)
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oostvaarderskliniek

Convenant omwonendencommissie - directie FPC de Oostvaarderskliniek
status: vastgesteld

datum: 4juni 2078
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H.J. van der Lugt
Algemeen Directeur
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