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HIGHLIGHT: Laat jonge gedetineerden hun uitkering houden, zodat ze niet in een zwart gat vallen. En
garandeer 'hoog beveiligde zorgplekken' voor agressieve en verwarde personen.

City Deal: Tilburg gaat twee experimenten aan

Tilburg begint met twee experimenten om kwetsbare groepen te ondersteunen. Zeven steden, zeven
proefprojecten om criminaliteit en overlast te voorkomen. Dat is de kern van een City Deal die in Tilburg is
gesloten met drie ministeries.

Elk experiment richt zich op een 'betere verbinding tussen het sociale en het veiligheidsdomein'. Met andere
woorden: de politieman en de hulpverlener moeten beter samenwerken. Tilburg staat samen met Breda voor
twee van die pilots op de lat. De eerste richt zich op een betere re-integratie van vooral jeugdige
gedetineerden. Zij raken hun uitkering, toeslagen en zorgplan kwijt. ,,Zo lopen ze flinke detentieschade op,
ook als ze maar enkele maanden zitten", zegt Godfried van Gestel, kwartiermaker complexe casuïstiek in
Tilburg. ,,We kijken of we deze basisvoorwaarden kunnen laten doorlopen zodat het zwarte gat en de kans
op recidive kleiner worden."

In Midden-Brabant keren jaarlijks 800 mensen terug uit detentie, grofweg de helft vervalt binnen twee jaar in
oude fouten. Zaak is volgens Van Gestel direct bij terugkeer de achtergrond van mensen in beeld te hebben.
Is er verslavingsproblematiek? Schulden? Dat vergt nauwe samenwerking tussen de strafinrichtingen,
reclassering, wijkteams, woningcorporaties en zorgverleners. ,,Helaas is de privacy nu nog te vaak een
sta-in-de-weg."

Agressie

Het tweede experiment richt zich op de lastigste categorie personen met verward gedrag: mensen met
complexe problematiek én agressief gedrag.
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Voor deze personen ontbreekt het in de regio Tilburg-Breda aan geschikte opvang. ,,Soms duurt het weken
voor we iemand op een passend bed hebben, dat leidt tot gevaarlijke situaties", zegt Sandra Timmermans,
adviseur veiligheid van de gemeente. Met forensische klinieken elders in het land wil zij sluitende afspraken
maken om voor 15 mensen zo snel als nodig is plaats te bieden. ,,Bovendien willen we de kennis en
expertise overbrengen naar de reguliere geestelijke gezondheidszorg hier." Elk van de steden krijgt de
noodzakelijke ondersteuning van de rijksoverheid.

Andere deelnemende gemeenten zijn Leeuwarden (criminaliteit en ernstige overlast van mensen met licht
verstandelijke beperkingen), Nijmegen (Zorg- en Veiligheidsknooppunt), Almere (voorkomen dat risicojeugd
het verkeerde pad op gaat), Zoetermeer (Enjoy life, positieve wending in het leven) en Maastricht (aanpak
aso's die zich aan geen enkele regel houden).
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