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Betreft: 

Reactie op uw brief dd. 22 januari 2018, uw kenmerk 2188371. 

Dossier: Inspectie veiligheid en Justitie, uw rapport dd. 24 november 2017, kenmerk 2168965, 

inzake Roosenburg,  

        

 

 

Geachte heer mevrouw. 

 

Wij danken u voor uw reactie van 22 januari  2018, op ons schrijven van 8 december 2017.  

In onze brief van 8 december vroegen wij aandacht voor de communicatie van Aventurijn met de 

omgeving over het waarborgen van de veiligheid ter plaatse. 

 

In uw reactie van 22 januari 2018 verwijst u  naar het verbetertraject dat naar aanleiding van uw 

rapportage is afgesproken met FPA Roosenburg. 

Wat ons betreft is dit een treffend voorbeeld van moeizame communicatie tussen FPA Rooseburg 

en de omgeving omtrent de veiligheid. Noch de gemeente, noch wij hebben van Aventurijn inzage 

gekregen in het verbetertraject dat zij aan u hebben voorgesteld en de afspraken die daaromtrent 

gemaakt zijn. Wij hebben dus ook geen inbreng kunnen hebben in dit verbetertraject, dat op zijn 

minst ook had moeten gaan om de relatie tussen omwonenden en de kliniek. Een verzoek van 

ons, eind december  om een gesprek met de directeur van Aventurijn en de bestuursvoorzitter 

van Altrecht, over dit verbeterplan werd afgehouden. 

Opvallend is het feit dat u nu naar die afspraken verwijst. 

 

Uiteraard zullen wij de evaluatie van de samenwerking over lokale veiligheid op de voet volgen. 

Ook van uw zijde vertrouwen wij op een kritische blik. 

 

Inmiddels worden onze zorgen niet minder. De gebeurtenissen van afgelopen najaar lijken nu te 

worden ingehaald door een fusie, waardoor Aventurijn een onderdeel van Kijvelanden is 

geworden en nu Fivoor heet. 
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De Directeur van Aventurijn is inmiddels bestuurslid van Kijvelanden, houdt kantoor in Rotterdam 

en is op grote afstand komen te staan. 

Ook de betroken bestuursvoorzitter van Altrecht, inmiddels lid van de raad van Toezicht  is op 

grotere afstand komen te staan. 

Er schijnt een nieuwe locatiemanager te zijn. 

 

Wij vrezen dat verbeterplannen etc. zullen ondersneeuwen in een eenwording/reorganisatie, die 

zoals van algemene bekendheid is, altijd onrust geeft in een organisatie. Ook de overgang naar 

nieuwe verantwoordelijke personen komt een doorgaande lijn in een verbeterplan meestal niet 

ten goede.  

 

Kunt u ons aangeven welke eisen u gaat stellen aan het borgen van de veiligheid in deze, voor de 

organisatie extra onrustige tijden, en in hoeverre u eisen stelt omtrent veiligheid voor de 

omgeving en communicatie daarover? 

 

Uiteraard zijn wij bereid tot verder overleg en uitwisseling van gedachten. 

 

Vriendelijke groet, 

 

 

 

Rob Zee, voorzitter BDD 

 

 

 

 

cc. Aventurijn. 
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