
                                                                                                                             
  

Samenvatting overleg Regioraad FPC Overmaze

Vergadering : Regioraad FPC Overmaze
Datum : 6 april 2010
Tijdstip : 15.00 – 16.00 uur
Locatie : Hoge Hotelschool, Bethlehemweg
Aanwezig : De heer Van Bun (wijkagent Limmel, Nazareth)

Mevrouw Van Bussel (locatiedirecteur Organisatie FPC Overmaze)
De heer Coenjaerds (PI Limburg Zuid)
Mevrouw Creusen (assistent stadsdeelleider Noordoost)
Mevrouw Van Dyck (Dagblad de Limburger)
Mevrouw Keijsers (communicatiemedewerker De Rooyse Wissel)
De heer Koolen (locatiedirecteur Behandeling en Zorg FPC & PPC Overmaze)
Mevrouw L’Homme (dorpsraad Itteren)
Mevrouw Mingels – Leclaire (lid bewonersoverleg)
De heer Moust (namens RKVCL)
De heer Vink (Hotelschool)

Afwezig: De heer Albers (stadsdeelleider Noordoost), 
Mevrouw Nemri – Ruyters (buurtraad Limmel)
De heer Smeets (woningbouwvereniging Servatius)
Mevrouw Wijnen en mevrouw Hodenius (BS ’t Spoor)

Notulist : Mevrouw Zwakenberg

Opening en mededelingen
Mevrouw Van Bussel opent de vergadering om 15.00 uur, heet de aanwezigen welkom en bedankt de 
heer Vink voor de gastvrijheid. Mevrouw Van Dyck is aanwezig namens Dagblad de Limburger.
Mevrouw Keijsers neemt voor de eerste keer deel als communicatiemedewerker van de Rooyse Wissel, 
voor het FPC-deel van Overmaze. Tot nog toe was de heer Coenjaerds in het kader van Project 
Overmaze verantwoordelijk voor communicatie, mevrouw Keijsers neemt dit nu van hem over.

Mevrouw Mingels meldt dat het ‘zwaaitoerisme’ is begonnen. Vanuit de toren wordt gezwaaid en 
geroepen naar vrouwen. Dit roept een onprettig gevoel op bij de buurtbewoners. Mevrouw Van Bussel 
vindt dit erg vervelend en gaat bekijken hoe hier meer op te sturen is.

Mevrouw L’Homme meldt dat de rust op de school in Itteren is wedergekeerd. 

Het nieuwe centrale telefoonnummer is via e-mail naar de leden van de Regioraad verstuurd. Ook is 
het telefoonnummer via de website en buurtkrantje gecommuniceerd. 

Stand van zaken FPC/PCC Overmaze
Mevrouw Van Bussel geeft naar aanleiding van recente media-aandacht uitleg over de bezuinigingen. 
Er is een aantal redenen voor de bezuinigingen van de Rooyse Wissel. Zo zijn de wachtlijsten erg 
geslonken en bleef het aantal tbs-opleggingen met dwangverpleging in 2009 sterk achter. Mede 
hierdoor besloot het ministerie van Justitie Tender I (tijdelijke plaatsen) niet te verlengen. De Rooyse 
Wissel moest hierdoor plaatsen inleveren. Daarnaast besloot het ministerie dat voor tbs-gestelden die 
langer dan 6 jaar in behandeling zijn, een lager tarief wordt vergoed. Dit alles betekent dat de Rooyse 
Wissel eind 2009 forse bijstellingen heeft moeten doorvoeren. 

De heer Vink vraagt naar de gevolgen van de bezuinigingen met betrekking tot de veiligheid. Mevrouw 
Van Bussel geeft aan dat de bezuinigingen geen negatieve gevolgen hebben voor de veiligheid, omdat 
qua formatie en opleiding zelfs meer kwaliteit kan worden geboden. Een buitenstaander merkt niets 
van de bezuinigingen. Maastricht is nog steeds een locatie in opbouw.
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Mevrouw Mingels vraagt of er patiënten vanuit Venray naar Maastricht gaan komen. Dit is niet het 
geval. Alle bedden van FPC Overmaze zijn gevuld. Twee PPC-afdelingen zijn door de vertraging in de 
bouw nog niet geopend. Mevrouw Mingels geeft ook aan geschrokken te zijn van de uitzending van 
Peter R. de Vries en van het feit dat genoemde patiënt in Maastricht is geweest. Hyacinthe deelt mee 
dat het een longstay-patiënt betreft en dat deze niet in Maastricht terug komt.

Mevrouw Van Bussel vraagt of iedereen voldoende wordt geïnformeerd en of men weet waar men met 
vragen terecht kan. Mevrouw Mingels haakt hierop in door het parkeerprobleem aan te halen en de 
overlast te benadrukken. De heer Smeets zou contact opnemen met FPC Overmaze voor het plaatsen 
van een fatsoenlijk bordje. Dit is nog niet gebeurd, het huidige bordje biedt wel enige uitkomst. Er 
ontstaat een discussie over de status van de weg: is deze openbaar (en dus voor iedereen 
toegankelijk) of niet? Mevrouw Creusen gaat contact opnemen met de heer Smeets om dit helder te 
krijgen.

Stand van zaken rondom verloven
De heer Koolen geeft uitleg over de PPC-patiënten en de stand van zaken met betrekking tot de 
verloven. Van de 66 tbs-patiënten gaan nu 10 patiënten met begeleid verlof. Naar verwachting neemt 
het aantal verloven toe. Binnen 3 tot 4 maanden zijn de eerste aanvragen voor onbegeleid verlof 
binnen. Mevrouw L’Homme vraagt of met de tijden voor verlof rekening kan worden gehouden met de 
schooltijden. Indien noodzakelijk, zullen hierover zeker afspraken worden gemaakt. 

Mevrouw Mingels vraagt of patiënten vanaf de poort alleen zijn bij onbegeleid verlof. Ja, uitgangspunt 
hierbij is echter dat zij niet in de buurt Limmel blijven. Hierover zijn vooraf afspraken gemaakt. Zij 
gaan zonder begeleiding naar bijvoorbeeld werk of familie waarbij gemaakte afspraken ook worden 
gecontroleerd. Er wordt van uitgegaan dat patiënten niet in de buurt van Limmel blijven, hierbij kan 
geen 100% garantie worden gegeven. De heer Koolen benadrukt nogmaals dat er zorgvuldig wordt 
omgesprongen met het toekennen van verloven. Eventueel kunnen verloven worden afgestemd op de 
bustijden, dit wordt nader bekeken.

De heer Vink vraagt hoe de Rooyse Wissel een groot aantal verloven heeft geregeld, met het oog op 
controle en veiligheid en of deze te borgen vallen met alle huidige bezuinigingen. Per patiënt worden 
individuele afspraken gemaakt die door medewerkers worden gecontroleerd. De intensiteit van de 
controle is per patiënt verschillend. Opgemerkt hierbij is dat de bezuinigingen niet leiden tot 
kwaliteitverlies in de controle, deze blijft geborgd. 

Dan is er nog een categorie PPC-patiënten, die een gevangenisstraf hebben met daarnaast een 
psychisch probleem. Het gemiddelde verblijf van een PPC-patiënt in PPC Overmaze is een ½ jaar. 
Hierbij wordt meer geïnvesteerd in een netwerk voor deze patiënt na zijn detentie. Er zijn contacten 
met de ketenpartners zoals de reclassering en de veiligheidshuizen. Deze patiënten zijn overwegend 
afkomstig uit de regio en tot nog toe heeft een vijftal patiënten de kliniek weer verlaten.

Bespreking aangepast Reglement Regioraad
Het aangepaste Reglement voor de Regioraad wordt doorgenomen. Hierover zijn geen verdere 
opmerkingen en het reglement is hierbij vastgesteld.

Rondvraag en sluiting
Mevrouw Mingels: de bewoners van Willem Alexanderweg 35 willen een hek plaatsen en vastmaken 
aan het hek van FPC Overmaze. De heer Coenjaerds adviseert contact met hem op te nemen, zodat hij 
dit naar Hoofd Facilitair kan doorzetten. 
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