Forensisch Psychiatrisch
Centrum
Oostvaarderskliniek
Contactpersoon
T 088 07 13000
Datum
10 mei 2021
Notulist
Evert-Jan Pieters

Omwonendencommissie

Omschrijving
Vergaderdatum en -tijd
Vergaderplaats
Aanwezig

Afwezig

Omwonendencommissie
10 mei 2021, 19.30 uur
Via Skype
Dick Soek, Roland Rabe, Patrick Meskers, Ferry Klaver,
Mylan Derkink (gemeente Almere), Hendrik Jan van der
Lugt (OVK), Evert-Jan Pieters (OVK).
Helga Metselaar, Maria Remmers, Johan Kieft (gemeente
Almere), Kevin van Dalen (wijkagent)

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Conceptverslag dd. 15 februari 2021
Het verslag van deze vergadering wordt, met enkele aanpassingen, goedgekeurd.
In overleg met Evert-Jan kunnen verschillende onderdelen gepubliceerd worden
op de website van de OWC en de OVK (https://www.oostvaarderskliniek.nl/overons/omwonendencommissie-stripheldenbuurt).

3. Mededelingen vanuit de buurt
Er zijn geen mededelingen vanuit de buurt.

4. Mededelingen vanuit de kliniek
Corona update
In de kliniek is onlangs een forse corona uitbraak geweest, 15 medewerkers zijn
positief getest. Het lijkt inmiddels uit te doven, de situatie verbetert en de
besmettingen zijn voorbij.
Afgelopen week is het vaccineren in de kliniek begonnen, bij zowel patiënten als
medewerkers. Als onderdeel van de GGZ is de OVK nu al aan de beurt. De
vaccinatiebereidheid is groot: meer dan 80% van de medewerkers en patiënten
heeft zich al laten vaccineren.
Incidenten september 2020 en kliniekbreed verbeterplan
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Op 7 september is een medewerker in de kliniek ernstig gewond geraakt door
toedoen van een patiënt. Betreffende patiënt is hiervoor afgelopen maand
veroordeeld tot tbs met dwangverpleging.
Het strafrechtelijk onderzoek naar de onttrekking van een patiënt van de
Oostvaarderskliniek op 14 september 2020 loopt op dit moment. Betreffende
patiënt wordt verdacht van het plegen van een delict tijdens zijn onttrekking. De
inhoudelijke behandeling van de rechtszaak vindt plaats in juli.
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Na beide incidenten heeft de kliniek opdracht gegeven om een
toedrachtsonderzoek uit te voeren. Deze onderzoeken hebben ten doel om van
incidenten te kunnen leren. Gelet op het gegeven dat er twee incidenten in korte
tijd plaatsvonden wordt een kliniekbreed verbeterplan opgesteld. Drie thema’s
staan hierin centraal: cultuur, behandelinhoud en organisatie. Een intern
actieteam voert coördinatie op verschillende acties.
Nieuwbouw
In de voorbereiding op het communicatie- en consultatietraject met de buurt
heeft het Rijksvastgoedbedrijf een communicatiebureau ingehuurd. Dit bureau is
zeer ervaren met soortgelijke complexe bouwtrajecten. Zij worden uitgenodigd
om bij een volgend overleg aan te sluiten en kennis te maken met de
omwonendencommissie.
5. W.v.t.t.k.
Dit is de laatste vergadering waarbij Ferry aanwezig is. Hij gaat verhuizen naar
een woning buiten de Stripheldenbuurt. Dick dankt, in een kort praatje, Ferry
voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

6. Afsluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage. Het volgende reguliere
overleg vindt plaats op 4 oktober 2021.
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