Notulen
Beheergroep Blekerstraat
01 maart 2011

Locatie
Voorzitter
Verslag

: Kwintes, Metropolestraat 1b, Almere
: Erik Vermathen
: Anosjka van Dommelen, Kwintes

1. Opening
2. Vaststelling agenda
Om 21.15 uur zal aanschuiven Hein Walter van stichting de Zijde rups.
3. Notulen vorige bijeenkomst 19 januari 2011
Aktiepuntenlijst:
● Punt 32a. Sinds kort is er een huiswerkbegeleiding gevestigd. Jongeren roken buiten, wellicht
blowen. Het is een uitnodigende plek om te hangen. Blijft voorlopig nog onder toezicht.
● Punt 36 loopt. Locaties bij GoedeStede zijn afgehandeld. Nog geen eind termijn te noemen voor de
overige locaties.
● Punt 37. AD, projectleider gemeente, zal vragen of de desbetreffende afdeling contact wil
opnemen met bewoner RdL.
● Punt 39. Afnemen van de interviews is gestart.
● Punt 42. Staat op agenda van deze bijeenkomst.
● Punt 47. AD heeft contact gehad met Beilen. Het daar bekende telefoonnummer is het nummer
van de vestiging duurzaam verblijf. Zij nemen de vraag / klacht aan en distribueren deze naar de
juiste persoon dan wel organisatie. Vervolgens wordt de beller teruggebeld over en voor verder
afwikkeling. Ook hier is het dus niet zo dat je gelijk de juiste persoon aan de telefoon hebt.
Voor nu wordt de afspraak gemaakt om ons te buigen over een goede telefoonkaart. AKTIE 47a FP
● Punt 48. Staat op agenda van deze bijeenkomst
● Punt 49. Staat op agenda van deze bijeenkomst
● Punt 50. Uitnodiging is verstuurd. Informatiebijeenkomst vindt plaats op 15 maart 2011. Punt
afgerond.
● Punt 51. Bewoner RdL en AD zullen een voorzet maken ten aanzien van een vernieuwde
plattegrond.
Notulen vastgesteld.
4. Stand van zaken en ingekomen stukken
De bodemprocedure is nog niet geagendeerd bij de Raad van State. AD brengt de beheergroep op de
hoogte zodra deze op de rol staat.
Sluitingstermijn voor de vergunningaanvraag tot verbouw van het pand is nog niet verstreken.
Daarom is er nog geen zicht op eventuele bezwaren.
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Het interview welke GvS, regiomanager Kwintes, heeft gegeven als reactie op het artikel “De raad is
om de tuin geleid” is niet gepubliceerd. De reden hiervoor is dat het geen nieuwsitem meer bleek op
dat moment. De beheergroep legt zich hierbij neer.
College van B&W heeft schriftelijk gereageerd op de klacht over een wethouder inzake het hostel.
In de brief welke openbaar is, reageert en weerlegt het college de benoemde klachten. De klacht is
dan ook niet gegrond verklaard. Met het versturen van deze brief is de klacht voor de gemeente
afgerond.
5. Verder invullen beheerovereenkomst
AD heeft de beheerovereenkomst aangepast. In deze bijeenkomst zal worden besloten of de
beheergroep in de volgende bijeenkomst tot vaststelling kan overgaan en wie deze zal gaan
ondertekenen.
AD heeft zich vooral gebogen over de formulering van de klachtenregeling. De vraag is of de
beheergroep zich kan vinden in de gebruikte bewoording.
Besloten is de klachtenregeling af te ronden met de zin: “Bij blijvende onbeheersbare situaties, op
basis van de veiligheidsmetingen, gerelateerd aan het hostel en als maatregelen om hierin
verandering te brengen niet het gewenste effect hebben, rapporteert de beheergroep dit aan het
college van B&W.
In het uiterste geval kan de burgemeester de voorziening sluiten op basis van de openbare orde en
veiligheid.
De uiteindelijke ondertekening zal geschieden door: Een wethouder, de politie, Kwintes en leden van
de beheergroep.
AKTIE 52 AD
6. Vragenlijst Dimensus
De beheergroep heeft een paar opmerkingen ten aanzien van de vragenlijst die gebruikt gaat worden
bij de telefonische interviews.
Vraag 16 “Ik noem u een aantal plekken in de buurt. Kunt u zeggen of u zich op deze plekken wel
eens niet prettig of niet veilig voelt?” De plekken die genoemd zullen worden zijn de kwetsbare
plekken die zijn voortgekomen uit de schouw. AD zal hiervan een overzicht maken
Vraag 22 “Bent u zelf het afgelopen jaar wel eens het slachtoffer geworden van een of meer van de
volgende misdrijven bij u in de buurt?”. De beheergroep vraagt zich af of hier ook de vraag bij dient
te komen “” Bent u ooggetuige geweest van een misdrijf?”.
Vraag 26 “Wijkbureau” zal gewijzigd worden in gemeente.
Vraag 43 “Bent u zelf, of is een of zijn beide ouders buiten Nederland geboren?”. De beheergroep
vraagt zich af wat de meerwaarde is van deze vraag.
AKTIE 42 AD
In het volgende overleg zal de beheergroep overgaan tot vaststelling van de vragenlijst.

7. Voorbereiden bijeenkomst 15 maart
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AD en QV, locatiemanager Kwintes, laten via een powerpoint presentatie weten hoe zij invulling
geven aan de bijeenkomst met de fractievoorzitters.
De fractievoorzitters worden geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de ontwikkelingen
van het hostel en de beheergroep. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Uitleg wie is Kwintes
○ Wat doen wij en met welke visie
○ Zorgarrangement hostel
○ Voor wie is het hostel
○ Bewoners en hun maatschappelijke problemen
○ Veiligheid en leefbaarheid
- Stand van zaken bestemmingsplanprocedure
- Wat doet de beheergroep
Ter afronding zal er gelegenheid zijn om, over en weer vragen te stellen.
8. Communicatie
Terugkoppeling overleg aandachtspunten:
- Beheer van vertrouwelijke stukken door leden van de beheergroep
- Aansprakelijkheid leden beheergroep
De beheergroep wordt door een individueel lid gewezen op de ‘gevaren’ van beheer vertrouwelijke
stukken door leden van de beheergroep. Het opslaan van de gegevens op eigen computer is niet
afdoende gewaarborgd als het gaat om veiligheid. Externe oplossingen binnen een gecertificeerde
beveiligde omgeving op het internet zou de voorkeur kunnen genieten.
FP, adviseur Kwintes, heeft hierover contact opgenomen met de projectleider van de GGD in Utrecht.
Uit dit gesprek is gebleken dat het bij de beheergroepen in Utrecht geen onderwerp van gesprek is
geweest. Iedereen is verantwoordelijk voor het bewaren van zijn eigen stukken.
Binnen de beheergroep Hostel Blekerstraat geldt deze afspraak ook. Andere afspraken zijn mogelijk,
echter iedereen blijft individueel niveau aansprakelijk bij disfunctioneren.
De beheergroep is het er over eens dat wij nog niet met een dergelijke situaties te maken hebben
gehad. De beheergroep is transparant en de vastgestelde notulen zijn openbaar.
Daarbij gesteld dat als er een (ernstige) situatie zich zou voordoen dat alles wordt geanonimiseerd.
De casus wordt anoniem besproken en weergegeven in de notulen die vervolgens na vaststelling
door de beheergroep openbaar zijn.
Voorzitter concludeert dat zich nog geen situaties hebben voorgedaan daarom wordt afgesproken
dat indien zich een dergelijke privacy gevoelige informatie situatie voordoet de beheergroep zich dan
uitspreekt over te volgen handelswijze. Voorzitter zal juridisch advies inwinnen over de mogelijke
privacygevoelige situaties en aansprakelijkheid van de beheergroepsleden. Deze afspraak wordt
gedragen door de beheergroep.
AKTIE 53 EV
9. Stichting Zijderups
Hein Walter, artistiek leider van stichting de Zijderups is vanavond aanwezig om te vertellen over het
afnemen van de interviews betreffende het hostel.
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Dhr.Walter schrijft portretten in poëzie vorm. In heldere bewoording wordt het leven samengevat
van mensen. De gesprekken voorafgaand aan het portret gaat over het leven en het hostel. Samen
met Mieke van Dijk, zij tekent de verhalen op, trachten zij een grote groep mensen samen te
brengen.
Dhr.Walter vindt het interessant om met betrokkenen, voor- en tegenstanders, te praten over het
hostel. Te zien hoeveel vragen, maar ook emoties het oproept bij de betrokkenen. De
nieuwsgierigheid wat dit doet bij mensen is een van de redenen om met hen in gesprek te gaan.
Dhr.Walter bemerkt ook dat de tegenstanders lastig zijn te bereiken. Dat is dan ook nog niet gelukt.
Vaak wil de tegenstander geen publiciteit. Een lid van de beheergroep geeft aan hierin te kunnen en
willen bemiddelen.
De beheergroep is benieuwd naar het eindproduct waarin iedereen aan bod komt, voor- en
tegenstanders van het hostel. Mogelijkheden tot financiering van het eindproduct zal AD te zijner tijd
bekijken.
AKTIE 54 AD
Dhr.Walter zou ook graag een persbericht willen schrijven. De beheergroep geeft hiertoe groen licht.
10. Rondvraag en data komende vergaderingen
Dinsdag 15 maart om 17.00 uur bijeenkomst fractievoorzitters Almere.
Woensdag 11 mei om 19.30 uur volgende beheergroep bijeenkomst.
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