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1. Opening
Voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Vanaf vanavond neemt Dion Ringeling vanuit zijn nieuwe functie als wijkagent Almere Stad (Centrum)
deel aan de bijeenkomsten van de beheergroep. Louis Bennenk gaat verder als wijkagent in
Scherpenzeel. Dion Ringeling is al 15 jaar werkzaam bij de politie en heeft affiniteit met verschillende
doelgroepen. De beheergroep wenst hem welkom en veel succes toe.
Vanavond zou de bijeenkomst bijgewoond worden door een cliënt van het hostel. Helaas kan dit door
omstandigheden niet doorgaan.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld met toevoeging: agendapunt 8b flyer “bedelverbod centrum”.
3. Notulen vorige bijeenkomst
Notulen vastgesteld.
Aktiepuntenlijst
Gemaakte opmerkingen op de volgende aktiepunten:
 Punt 31 - op agenda
 Punt 105 - in september op agenda
 Punt 106 - afgerond
 Punt 107 – betreft besluitvorming, daarom afgerond.
4. Stand van zaken en ingekomen stukken
Geen vermeldingen.
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5. Verordening woning verhuur studenten
Uit navraag en onderzoek komt naar voren dat maximaal 4 kamers verhuurd mogen worden. Aan de
hand van de ingebrachte casuïstiek is het advies dat, mede omdat er geen relatie is met het hostel en het
geen onderwerp is voor de beheergroep, bij overlast de politie gebeld kan worden. Daarnaast is het
besluit dat er niet op voorhand gehandeld wordt.
6. Vooronderzoek fietsenhoek
Uit navraag en onderzoek komt naar voren dat de eigenaar andere plannen heeft met het fietsenhok.
Aktiepunt 31 is hiermee afgerond.
7. Klachten / meldingen en afhandeling
a. Cijfers politie
Geen meldingen.
b. Cijfers Kwintes
Er zijn twee meldingen ontvangen. Eén betrof geluidsoverlast aan de voorzijde. Aan deze melding is
gelijk gehoor gegeven.
De tweede melding betrof een voorval van het ontvreemden van goederen uit een auto die geparkeerd
stond aan de Meesterstraat. Advies (door één cliënt) is gedaan om hiervan aangifte te doen bij de politie.
Omdat men geen telefoonnummer heeft genoteerd is de afhandeling van melding niet teruggekoppeld.
Sinds kort draaien cliënten mee in de portierfunctie, zie ook agendapunt 8b, en zal er extra instructies
worden gegeven hoe men een volledige melding / klacht opneemt. De cliënten ontvangen hiervoor een
kleine vergoeding. Dit geeft hen een gevoel van trots en belangrijk zijn met uiteindelijk doel minder
behoefte om te bedelen. Kwintes draagt de mening uit dat het goed is om cliënten mee te nemen in de
portierfunctie en klachten in ontvangst laat nemen. Dit met het beoogde doel een positieve veranderingen
in gedrag.
Ter zijde wordt aangegeven dat bij de receptie maandelijkse invullijsten van de cliënten bewaard worden.
Elk contactmoment wordt gescoord, zoals ‘slaapt in hostel’, ‘medicijnen ingenomen’,
aangehouden/hechtenis’ etc. De ingevulde lijsten worden in teamoverleggen besproken en gebruikt in
cliëntbesprekingen met andere organisaties. Deze monitoring geeft ook een goed beeld wanneer een
opschaling van zorg nodig is en kan dan leiden tot snellere akties. Deze invullijsten zijn een waardevol
meetinstrument.
Naast de ontvangen meldingen klagen bewoners van het hostel over de overlast van hondenpoep.
c. Meldingen via beheergroepblekerstraat@gmail.com
Geen meldingen.
d. Tussentijdse memo
Geen opmerkingen.

8. Communicatie
a. Nieuwsbrieven en –berichten
In de volgende nieuwsbrief wordt opgenomen:
 Bedelverbod centrum, samenvatting preventieplan
 Voorstellen portier
 Voorstellen nieuwe leidinggevende
 Nogmaals gegevens van de beheergroep.
b. Flyer –bedelverbodDe flyer is ontwikkeld in samenwerking met Leger des Heils, Amethist, politie en de gemeentelijke
handhaving. De medewerkers van Amethist, Leger des Heils en Kwintes kiezen enkele momenten om te
flyeren in het centrum. Bedoeling is om winkelend publiek te informeren over de problematiek van het
bedelen en het effect van hun gift.
De politie heeft aan een aantal boetes uitgedeeld.
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9. Rondvraag en data komende vergaderingen
Veiligheidsmanager van de gemeente meldt dat Christine Bleijenberg klaar is met haar onderzoek. Het
rapport is afgerond en zij wil haar bevindingen graag delen met de beheergroep. Christine Bleijenberg zal
uitgenodigd worden voor de bijeenkomst op 15 september.
Notulist is afwezig op 15 september, de voorzitter zorgt voor een vervangende notulist.

Nieuwe data:
Bijeenkomsten 2015
dinsdag 15 september en dinsdag 8 december
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