MOTIE VREEMD
artikel 31, lid 1 Reglement van Orde
De raad van de gemeente De Bilt in vergadering bijeen d.d. 20 januari 2022
Onderwerp: Kliniek voor forensische psychiatrie niet op Berg en Bosch

De raad,
constaterende
 dat Behandelcentrum Wier (onderdeel van Fivoor) zich heeft gevestigd op het terrein Berg en Bosch
 dat Fivoor zelf stelt dat (bron):
o ‘daar licht verstandelijk beperkten met een psychiatrische- of gedragsproblematiek
behandeld gaan worden’ die ‘intensieve en/of forensische zorg nodig hebben’
o ‘zij hooggespecialiseerde (derdelijns) zorg nodig hebben’
o ‘deze patiënten naast een licht verstandelijke beperking (IQ tussen de 50 en 85) ook
psychiatrische- of gedragsproblematiek bezitten (SGLVG: Sterk Gedragsgestoord Licht
Verstandelijk Gehandicapt),’ soms met een ‘complexe samenhang’
o ‘de omgeving van de patiënt het vaak lastig vindt om goed met hen om te gaan, en dat ze
mogelijk daardoor zelfs in contact komen met politie of justitie, of dat dat dreigt’
o ‘patiënten de grip op hun leven zijn kwijtgeraakt, wat tot uiting komt in ernstige
gedragsproblemen en problemen op het gebied van wonen, werken en vrije tijd’
 dat Fivoor in een e-mail van vrijdag 7 januari 2022, 21:50, erkent dat ook bepaalde Tbs-behandelingen
kunnen plaatsvinden, zoals:
o Tbs met proefverlof (art. 51 Bvt), Tbs met voorwaarden (art. 38a WvSr)
 dat Fivoor in diezelfde e-mail een lijst van 26 forensiche titels meldt, waaronder
o voorwaardelijke invrijheidstelling (art. 15a WvSr), stelselmatige daders (art. 38p WvSr)
 dat, gelet op de geografische nabijheid, inwoners van De Bilt verontrusting hebben uitgesproken
overwegende
 dat dergelijke patiënten natuurlijk recht hebben op een goede behandeling en woonplek, maar dat de
gekozen locatie daarvoor niet geschikt is, vanwege onderstaande argumenten
 dat het terrein Berg en Bosch ook wordt gebruikt door de Berg en Boschschool, voor kinderen met een
stoornis in het autistisch spectrum (bron: Berg en Bosch college)
 dat het terrein Berg en Bosch ook wordt gebruikt door De Biltse Hof, dat een thuis biedt aan mensen
met somatische (lichamelijke) problemen; daarnaast is er revalidatie- en herstelzorg. Patiënten
worden geworven met ‘groen en rust’ en de ‘vele wandelmogelijkheden in de buurt’ (bron: Silverein)
 dat het terrein Berg en Bosch ook wordt gebruikt door kinderdagverblijf De Bosuiltjes
 dat dagelijks vele schoolkinderen van tussen De Bilt en Maartensdijk fietsen, en van Maartensdijk naar
Amersfoort, en zodoende direct of vlak langs de terrein komen
 dat Fivoor aangeeft dat ‘dit een open instelling is, waarbij patiënten mogen gaan winkelen in
Maartensdijk of Bilthoven’
 dat Fivoor aangeeft dat patiënten ‘wel degelijk onverwacht gedrag vertonen in het openbaar, maar
niet levensbedreigend en ook niet in de sfeer van zedendelicten. 100% waterdichte garanties kunnen
nooit worden gegeven’
verzoekt het college
 al het mogelijke in het werk te stellen om de omgeving van Wier zo veilig mogelijk te houden, met
inbegrip van het terrein zelf, de wijk Bilthoven-Noord, Maartensdijk, en de genoemde fietsroutes
 al het mogelijke in het werk te stellen om deze kliniek zo spoedig mogelijk van het terrein te laten
vertrekken, gezien de mogelijke risico’s zoals hierboven beschreven, en te onderzoeken welke
juridische mogelijkheden daarvoor zijn
 de raad hierover ten hoogste 1 dag voor de raadsvergadering van 24.02.2022 te informeren
en gaat over tot de orde van de dag.
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