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Samenvatting overleg Regioraad FPC Overmaze 
 

Vergadering :  Regioraad FPC Overmaze 

Datum : 4 april 2011 

Tijdstip : 15.00 – 16.00 uur 
Locatie : FPC Overmaze 

Aanwezig : De heer Ackermans (hoofd beveiliging PI Limburg-Zuid) 

  De heer Albers (stadsdeelleider Noordoost) 

   Mevrouw Van Bussel (locatiedirecteur Organisatie FPC Overmaze) 
  De heer Erkens (hoofd sociotherapeutisch milieu FPC Overmaze) 

   Mevrouw Keijsers (communicatiemedewerker FPC de Rooyse Wissel) 

  De heer Moust (RKVCL) 
   Mevrouw Nemri – Ruyters (buurtraad Limmel) 

  De heer Pisters (teamchef politie Limburg-Zuid) 

   De heer Smeets (woningbouwvereniging Servatius) 
Afwezig : De heer Van Bun (wijkagent Limmel, Nazareth)  

  De heer D’Elfant (1e beleidsmedewerker algemene en juridische zaken Gemeente 

Meerssen) 
   De heer Gulikers (wijkagent Borgharen, Itteren, Beatrixhaven) 

  Mevrouw Mingels - Leclaire (lid bewonersoverleg)  

  Mevrouw Wijnen en mevrouw Hodenius (BS ’t Spoor) 
  De heer Vink (Hotelschool)      

Notulist : Mevrouw Zwakenberg (FPC Overmaze) 

 

Opening en mededelingen 
Mevrouw Van Bussel opent de vergadering om 15.00 uur en heet de aanwezigen welkom.   

 

Mevrouw Nemri – Ruyters meldt dat buurtbewoners naar aanleiding van mediaberichtgeving ongerust 
zijn over de aanwezigheid van kinderporno in tbs-klinieken in het algemeen. Mevrouw Van Bussel 

legt uit dat patiënten geen toegang hebben tot internet en dat het bezit van kinderporno altijd 

strafbaar is. En van strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan. Computers van patiënten worden bij 
binnenkomst gescreend en verzegeld en met regelmaat gecontroleerd. Dit heeft voortdurend de 

aandacht. 

 
Mevrouw Nemri- Ruyters merkt ook op dat het hinderlijk is dat medewerkers van FPC/PPC Overmaze 

toeteren als ze het terrein verlaten, met name na de avonddiensten. Mevrouw Van Bussel stuurt een 

e-mail naar alle medewerkers om hiervoor aandacht te vragen.  

 
Stand van zaken FPC/PCC Overmaze 

De verbouwing is nagenoeg afgerond. Enkele aanpassingen zijn nog nodig en ook het buitenterrein 

moet nog worden ingericht. Alle patiëntenafdelingen zijn gevuld.  
 

1 januari 2011 is de samenvoeging van de Rooyse Wissel en de Ottho Gerhard Heldringstichting 

formeel afgerond. De holding bestaat dan uit de locaties van de Rooyse Wissel, polikliniek de Horst 
(ook onderdeel van de Rooyse Wissel), de Ottho Gerhard Heldringstichting en het Ambulatorium. Deze 

laatste twee organisaties zijn gevestigd in Zetten en richten zich op jongeren met complexe 

gedragsproblemen.  
 

De holding gaat verder onder de naam CONRISQ Groep. Deze naam staat voor het samen werken aan 

de risico’s van jongeren en volwassenen. De risico’s die ze lopen, maar soms ook zelf zijn. Doel van de 

CONRISQ Groep is een continu zorg- en behandelaanbod te ontwikkelen. Diagnostiek en 
wetenschappelijk onderzoek spelen daarbij een belangrijke rol. De namen van de afzonderlijke 
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organisaties (zoals de Rooyse Wissel) blijven bestaan. Alle relaties van de holding (dus ook de 

Regioraad) ontvangen in april een brief, met daarin meer informatie over de holding. 

 
Calamiteiten en eventuele consequenties voor de omgeving 

De heer Ackermans (hoofd beveiliging PI Limburg-Zuid) geeft uitleg bij dit agendapunt. FPC/PPC 

Overmaze valt onder een landelijk calamiteitenplan, dat erop gericht is eventuele incidenten op het 
terrein van de kliniek af te handelen. Ingezette hulpdiensten gaan altijd het terrein op. Wel kan in het 

kader van bewaking en veiligheid een afzetting worden geplaatst.  

In samenwerking met de politie Limburg-Zuid wordt in september/oktober een oefening gepland. 
 

Mevrouw Nemri - Ruyters vraagt hoe omwonenden worden geïnformeerd bij een calamiteit. Bij 

calamiteiten is Gemeente Maastricht woordvoerder.  

 
Presentatie resocialisatietraject 

Mevrouw Van Bussel geeft uitleg over het resocialisatietraject. Tijdens een eerdere bijeenkomst is het 

traject rondom verloven reeds uitgebreid besproken.  
 

Een derde deel van de patiënten in Maastricht heeft een vorm van verlof: begeleid of onbegeleid. De 

uitstroom van patiënten vindt plaats via transmuraal verlof. Dit kan op drie manieren: 
- zelfstandig wonen 

- begeleid wonen 

- woonvoorziening met 24-uurs begeleiding  
Voor patiënten wordt een zinvolle dagbesteding geregeld en ook krijgen zij ambulante begeleiding van 

sociotherapeuten. Zij bezoeken de patiënten meerdere malen per week.  

 
Op dit moment zijn er nog geen resocialisatiepatiënten binnen FPC Overmaze. Naar verwachting vindt 

de eerste resocialisatie tegen het einde van dit jaar plaats. Dan wordt gekeken waar de patiënt kan 

gaan wonen. De bestaande afspraak dat er geen resocialisatiewoningen in de wijk Limmel worden 

gerealiseerd, blijft van kracht.   
 

Rondvraag en sluiting 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Er wordt afgesloten met een rondleiding door de 
kliniek. 

 

De volgende bijeenkomst van de Regioraad vindt plaats op maandag 4 juli aanstaande, van 15.00 uur 
tot 17.00 uur in wijkgebouw Nazareth. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


