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Bij beantwoording de datum

Datum 29 mei 2019 en ons kenmerk vermelden.

Onderwerp Onderzoeksrapporten Michael P. Wilt u slechts én zaak in uw
brief behandelen.

Geachte heer Scherphuis,

Zoals telefonisch afgesproken op 24 mei jl. reageer ik hierbij op uw brieven van 3
april en 13 mei jI. In uw brieven vraagt u namens de Belangenvereniging Den
Dolder om een reactie op de gevoelens van onveiligheid die heersen onder de
bewoners van Den Dolder. Ook benoemt u een aantal punten van zorg ten
aanzien van de door Fivoor ingestelde klankbordgroep en verzoekt u (versneld)
over te gaan tot het sluiten van de kliniek.

Ik wil u bedanken voor het schrijven van deze brieven. De punten die u aan de
orde stelt verdienen de aandacht van liet ministerie van Justitie en Veiligheid.
De minister voor Rechtsbescherming heeft mij verzocht u van een reactie te
voorzien. De minister is voornemens voor de zomer aan te sluiten bij een
vergadering van de klankbordgroep. Bij die gelegenheid kunt u uiteraard
persoonlijk met heni in gesprek treden.

Gevoelens van onveiligheid en sluiten kliniek
Tijdens de bijeenkomsten op 18 april 2019 zijn de gevoelens van onveiligheid
onder de bewoners van Den Dolder uitgebreid aan de orde gekomen. De
aanwezige bewoners schetsten hoe de zaak Michael P. enorme impact heeft
gehad op hun gevoel van veiligheid. Ook werden nare voorvallen beschreven met
patiënten van de instellingen op het Willem Arntsz-terrein. Tijdens de
bijeenkomsten is opgeroepen deze voorvallen ook altijd te melden aan politie en
aan de burgemeester, zodat zij in staat worden gesteld te handelen.

Tijdens de bijeenkomsten is met de aanwezige bewoners gedeeld dat de Inspectie
Justitie en Veiligheid heeft vastgesteld dat Fivoor bij FPA Utrecht op de
belangrijke thema’s, te weten personele bezetting, veiligheid en drugsbeleid,
resultaten heeft geboekt. Daarmee zijn er in beginsel geen belemmeringen meer
om in FPA Utrecht patiënten te plaatsen zoals ook bij de andere FPA’s in
Nederland gebeurt. Aan de bewoners van Den Dolder is bij de bijeenkomst
toegezegd dat het aangescherpte plaatsingsbeleid bij FPA Utrecht nog een jaar
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blijft gehandhaafd. Dat betekent dat de komende periode in de FPA Utrecht geen Directoraat-Generaal
delinquenten worden geplaatst die zijn veroordeeld voor ernstige gewelds- en Straffen en Beschermen
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In de brief van 3 april 2019 vraagt u aan te sturen op vervroegd vertrekt van FPA
Utrecht uit Den Dolder. In de brief van 13 mei 2019 verzoekt u om een duidelijk Datum

en snel tijdspad richting het voorgenomen vertrek van de FPA uit Den Dolder. 16 me 2019

Deze punten zijn ook bij de bijeenkomst op 18 april 2019 aan de orde gekomen.
Zoals ook daar is aangegeven, koopt de Dienst Justitiële Inrichtingen plaatsen in
bij zorgaanbieders in Nederland om uitvoering te geven aan de door de
strafrechter opgelegde forensische zorg. Het is niet aan de minister om de kliniek
te sluiten of aan te sturen op een tijdspad richting het voorgenomen vertrek. Ik
hoop op uw begrip daarvoor. Mede gelet op het huidige beeld dat de Inspectie
van de kliniek heeft geschetst, heb ik er vertrouwen in dat de noodzakelijke
stappen worden gezet om toe te werken naar herstel van vertrouwen van de
bewoners van Den Dolder.

De klankbordgroep
De belangenvereniging neemt deel aan de klankbordgroep van Fivoor. Ik vind het
goed dat Fivoor dit initiatief heeft genomen. Het is erg belangrijk dat er een
overleg is waar de vertegenwoordigers van de Belangenvereniging, de gemeente
en Fivoor elkaar periodiek spreken. Ik vind dat de forensische zorginstellingen een
verantwoordelijkheid hebben voor het onderhouden van goede contacten met
gemeenten en omwonenden.

Ik lees in uw brief dat u teleurgesteld bent over de feitelijke informatie die Fivoor
in de klankbordgroep verstrekt. Ik kan me goed voorstellen dat u wilt weten wat
er in de kliniek speelt. Ik begrijp ook dat Fivoor worstelt met de vraag welke
informatie wel en niet kan worden verstrekt. Zij zijn natuurlijk gehouden aan de
wettelijke bepalingen die op dit vlak gelden. Bij het vaststellen welke ruimte de
wettelijke bepalingen bieden voor de gevraagde openheid zie ik een belangrijke
rol voor de vertegenwoordiger van de Dienst Justitiële Inrichtingen die aan de
klankbordgroep zal deelnemen. Door deze vertegenwoordiger zal ik op de hoogte
worden gesteld van de ontwikkelingen in de klankbordgroep. Het doet mij deugd
dat u in ons telefoongesprek heeft aangegeven de komst van deze
vertegenwoordiger op prijs te stellen.

Ik heb begrepen dat tijdens de bijeenkomst van de Klankbordgroep en de
vertegenwoordigers van DJI, Fivoor, Altrecht en Reinaerde op 20 mei jI. is
gesproken over het verstrekken van informatie over patiënten en hun
behandeling. Afgesproken is dat de komende periode gezocht zal worden naar de
mogelijkheden meer met elkaar te delen. Ook zijn er afspraken gemaakt over het
melden van incidenten en de opvolging daarvan. Samen met de klankbordgroep
wordt bekeken hoe de bewoners van Den Dolder ondersteund kunnen worden bij
het omgaan met incidenten.

Tot slot
Zoals gezegd is de minister voor Rechtsbescherming voornemens voor de zomer
aan te sluiten bij een vergadering van de klankbordgroep. Via de hierboven
genoemde vertegenwoordiger wordt dat in overleg met uw Belangenvereniging
Den Dolder nader ingevuld. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd. U treft mijn contactgegevens onderaan deze brief.
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Hoogachtend,

De Minister voor Rechtsbescherming

Directoraat-Generaal
Straffen en Beschermen
Directie Sanctietoepassing en
Jeugd
Toezicht en Behandeling

Datum
16 mei 2019
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2605883

Wnd. Directeur Sanctietoepassing en Jeugd

Emailadres: e.j.tieman©minjenv.nI
Telefoonnummer: 06-5259 5559

namens

E.J. Tiemai
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