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Gemeente Hoogeveen inzake vestigingsvoornemen Orthopedagogisch Centrum Ambiq 
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Geachte heer/mevrouw,

Vanuit Maatschappelijke en sociale betrokkenheid, wil ik u middels
bijlage in kennis stellen van het vestigingsvoornemen van Ambiq aan de
Brugstraat 101 te Nieuwlande.
Zoals u in de bijlage kunt lezen, stellen meerdere juridische adviseurs
dat het de aanbeveling geniet deze kwestie onder de aandacht te brengen
van o.a. het Drents-parlement.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

In afwachting van uw reactie verblijf ik met vriendelijke groet,

P.W. Kooiker
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Informatiebrief
1 oktober 2018


Beste bezwaarschriftondertekenaars, 


Na lange tijd van inwinnen van informatie en gedane onderzoeken heeft de Stuurgroep besloten u 
zorgvuldig te informeren over de gang van zaken betreffende de voorgenomen vestigingsplannen 
van Stichting Ambiq aan de Brugstraat 101 te Nieuwlande.


Graag vragen wij u, ondanks de meerdere pagina's, de informatie zorgvuldig te lezen. U krijgt dan  
inzicht over de werkzaamheden die Ambiq verricht en zaken die hiermee in verband staan.


Inleiding:


Hoe is de informatiebrief opgesteld:
De informatiebrief is opgesteld middels citaten uit officiële documenten. Indien u zich hierin verder
wilt verdiepen dan kunt de vermelde link aanklikken. Indien er sprake is van een document 
opgesteld in PDF, verwijzen wij naar de bron waarin het document via Google te vinden is. 


Kort overzicht van feiten en verloop:
Er zijn 57 personen die het bezwaarschrift hebben ondertekend i.v.m. de vestigingsplannen van 
Stichting Ambiq. De gemeente Hoogeveen heeft samen met Ambiq een informatieavond gegeven in
de Opsteker te Nieuwlande. Een aantal bezwaarschriftondertekenaars vonden de informatie te 
summier en zijn overgegaan tot oprichting van de Stuurgroep. 


Wat heeft de Stuurgroep gedaan?
Gezien het grote aantal bezwaarschriftondertekenaars heeft de Stuurgroep, onder uw goedkeuring, 
ervoor gekozen Jan Bakhuizen als woordvoerder te laten optreden
Een goede voorbereiding is van essentieel belang. Deze voorbereiding bestond uit het inwinnen van
informatie via officiële wegen. Er zijn ongeveer duizend pagina's  aan informatie verwerkt. 


Drie stuurgroepleden laten zich bijstaan door hun rechtsbijstandverzekeraar. Twee andere 
stuurgroepleden hebben in de privésfeer connecties met advocaten en een oud-rechter. 
Indien nodig kunnen wij ons wenden tot  zojuist genoemde specialisten. 


Voor het inwinnen van de gegevens hebben wij gebruik gemaakt van:
✔ De Gedeponeerde Jaarstukken van Ambiq waaronder ook de jaarcijfers
✔ Allerlei brochures die Ambiq online heeft gezet
✔ De  Kamer van Koophandel
✔ Het Kadaster
✔ De  arrondissementsbanken, het Hof Arnhem –  Leeuwarden, de Hoge Raad en de Raad van 


State 
✔ Drimble 
✔ Gemeentelijke online archieven
✔ De lectoraten van de Hoge School Leiden
✔ Nederlands Jeugdinstituut
✔ Zorgverzekeraars
✔ Ministerie van Justitie en Veiligheid
✔ Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport
✔ Diverse media
✔ Funda
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Informatie:


 De werkzaamheden en doelgroepen waar Ambiq zich op richt.


Citaat: Ambiq
https://www.ambiq.nl


Ambiq is een zorginstelling die zich richt op behandeling en begeleiding van kinderen en (jong) 
volwassenen met een Licht Verstandelijke Beperking (LV.B) en bijkomende problematiek. Voor een 
zoveel mogelijk zelfstandig leven. 


Wat is een  L.V.B. en de bijkomende problematiek?


Citaat  Nederlands Jeugdinstituut.  
https://www.nji.nl/nl/Licht-verstandelijk-beperkte-jeugd-Probleemschets/Oorzaken-en-
risicofactoren


Citaat:


Het hebben van een licht verstandelijke beperking verhoogt het risico op onder andere 
gedragsproblemen, psychiatrische problemen, depressiviteit, middelenmisbruik, 
delinquentie,schooluitval, traumatisering en hechtingsproblemen. Verschillende kenmerken van 
een lvb en omgevingsfactoren spelen een rol bij het ontstaan van zulke problemen.


Kinderen en jongeren met een lvb hebben cognitieve tekorten in hun sociale 
informatieverwerking. Daardoor kunnen zij zich moeilijker redden in sociale situaties. Zij begrijpen 
mensen vaak verkeerd en schatten reacties van anderen niet goed in. Ook overschatten zij zichzelf
vaak. Hierdoor komen zij in de problemen, raken daar gefrustreerd over en veroorzaken door hun
gedrag weer nieuwe problemen.


Ook hebben lvb’ers moeite met het bedenken van sociaal adequaat gedrag en maken zij eerder 
een (soms impulsieve) keuze voor een agressieve en minder assertieve aanpak. De negatieve 
sociale ervaringen die zij daardoor meemaken, kunnen een grote invloed hebben op het 
zelfvertrouwen. Het gebrek aan sociale en probleemoplossende vaardigheden van lvb’ers vergroot
het risico op de ontwikkeling van gedragsproblemen en emotionele problemen.


Kinderen en jongeren met een lvb hebben moeite met het onthouden en verwerken van 
informatie. Zij hebben een achterstand in het werkgeheugen, een relatief zwak verbaal 
kortetermijngeheugen en een laag denktempo. Dit zorgt voor problemen op cognitief niveau 
rondom planning, kunnen focussen, probleemoplossend vermogen, besluitvorming, zelfregulering
en impulscontrole. Omdat deze beperking aan de buitenkant niet te zien is, worden zij vaak 
overschat en overvraagd, met als gevolg stress en faalervaringen die weer een negatieve 
uitwerking op het zelfvertrouwen kunnen hebben en kunnen leiden tot schooluitval.



https://www.ambiq.nl/

https://www.nji.nl/nl/Licht-verstandelijk-beperkte-jeugd-Probleemschets/Oorzaken-en-risicofactoren

https://www.nji.nl/nl/Licht-verstandelijk-beperkte-jeugd-Probleemschets/Oorzaken-en-risicofactoren
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Ook het taalgebruik en taalbegrip blijft door het beperkte werkgeheugen achter. Hierdoor 
begrijpen kinderen en jongeren met een lvb minder goed wat er gezegd wordt en hebben zij meer 
moeite met lezen. Ook kunnen zij hun emoties vaak niet goed verwoorden en beheersen en uiten 
zij deze op een primaire manier. Doordat de metacognitieve vaardigheden bij kinderen en 
jongeren met een lvb beperkt ontwikkeld zijn, hebben zij moeite met het terughalen van situaties 
die zijn voorgekomen, deze te analyseren en daarop te refecteren. Zij richten zich daardoor 
eerder op de letterlijk gesproken en negatieve informatie.


De emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren met een lvb stagneert vaak op het niveau 
van een schoolkind. Basale emoties als verdriet, liefde en haat zijn goed ontwikkeld, maar door de 
beperking in hun cognitief functioneren is het moeilijk om deze te kunnen defniiren. Als gevolg 
daarvan is het voor deze jeugdigen moeilijk om adequaat op hun emoties te reageren. Sociaal-
emotionele vaardigheden die zich pas op latere leeftijd (verder) ontwikkelen, zoals empathie, 
geweten (weten wat goed of fout is) en seksualiteit, zijn bij kinderen en jongeren met een lvb 
minder goed ontwikkeld.


De combinatie van beperkingen in het geweten en het empathisch vermogen, de beperkte 
metacognitieve vaardigheden en gebrekkige zelfsturing leidt tot een beperkte impulscontrole: dat 
wat het kind of de jongere met een lvb voelt, wordt direct omgezet in gedrag. Kinderen en 
jongeren met een lvb zijn daardoor beïnvloedbaar en kwetsbaar voor de invloed van negatieve 
vrienden. Zij lopen een verhoogd risico meegezogen te worden in overlastgevend, antisociaal of 
delinquent gedrag van ‘vrienden.’ De slachtofers van loverboys behoren bijvoorbeeld vaak tot de 
groep lvb-jeugdigen.


Ook vergroot het de kans op middelenmisbruik. lvb jeugdigen kunnen de risico’s van 
middelengebruik minder goed inschatten, zijn minder goed in staat om nee te zeggen en vooral 
om daarbij maat te houden. Kleine hoeveelheden alcohol of drugs kunnen vervolgens al snel grote
gevolgen hebben, zoals delinquentie, agressie en misbruik.


Einde Citaat.


Werkgebieden


Citaat Ambiq jaarverslag 2016 PDF


Ambiq heeft de volgende afspraken over levering van zorg voor 2016 met:
Een groot aantal gemeenten (of samenwerkingsverbanden van gemeenten; RTA’s) over  het 
leveren van zorg in het kader van de Jeugdwet en de Wmo.  De Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG) voor de zorg aan de J-SGLVB doelgroep.  Zorgkantoren Menzis (Twente, 
Groningen), Zilveren Kruis en Friesland.  Zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis.  De Dienst 
Forensische Zorg (DFZ) van de Dienst Justitiile Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Veiligheid 
en Justitie forensische zorg 
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De psychiatrische problematiek van justitiabelen die in aanmerking komen voor forensische   zorg 
is divers. Sommige justitiabelen lijden aan meerdere psychiatrische stoornissen. Een groot aantal 
justitiabelen is verslaafd aan drugs en/of alcohol. Een verslaving verergert vaak de symptomen van
een psychische stoornis. In de forensische zorg worden ook justitiabelen met een verstandelijke 
beperking behandeld
Ambiq werkt samen met zorgaanbieders in de provincies Overijssel, Drenthe, Groningen,  
Friesland en Gelderland, die voorafgaand aan plaatsing bij Ambiq zorg hebben geboden of die in 
het belang van de cliint een vervolgtraject kunnen bieden na beiindiging van de behandeling en 
begeleiding bij Ambiq. Dit zijn in de verstandelijk gehandicaptenzorg onder andere de stichtingen: 
JP van den Bent, Aveleijn, Zozijn, Promens Care, Vanboeijen, De Twentse Zorgcentra en De Trans. 
In de jeugdhulpverlening wordt samengewerkt met de stichtingen: Jarabee, Intermetzo, Trias 
Jeugdhulp, Pactum en Yorneo. In de kinder- en jeugdpsychiatrie wordt samengewerkt met Accare, 
Dimence, Karakter en Mediant. Voor cliinten met verslavingsproblematiek wordt samengewerkt 
met Tactus en Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN). Ook heeft Ambiq met Emir Europe een 
samenwerkingsverband inzake buitenlandplaatsingen. 
Ambiq is betrokken in de samenwerking in het kader van het Meldpunt  Loverboy Problematiek 
Twente. In een nauwe samenwerking met politie, Tactus, Ambiq, Jarabee, CoMensha, Alifa en de 
wijkteams (wijkcoaches huiselijk geweld) in Twente is het meldpunt voorbereid. 
 Voor haar volwassen cliinten werkt Ambiq nauw samen met onder meer  Forensisch 
Psychiatrisch Centrum Veldzicht en Trajectum (per 1 mei 2016 valt de volwassenenzorg onder RVE 
IJsselland


Einde Citaat.


De kans op escalaties bij personen met een L.V.B.


Zowel bij de nog niet behandelde als behandelde en uitbehandelde groep komen van minder tot 
ernstige escalaties voor. Onderstaand slechts een viertal voorbeelden.


✔ Wethouder Giethoorn van de Gemeente Hoogeveen heeft dit aan den lijve ondervonden. 
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/124187/Man-die-wethouder-in-gezicht-spuugde-
opgepakt-en-vrijgelaten


✔ Schietpartij Roermond: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/scholier-16-in-
schietpartij-roermond-had-geweer-bijl-en-twee-messen-bij-zich~b72dd3ed/


✔ Djamila en haar ouders kregen in 2015 en 2016 jeugdzorg van Ambiq, een instelling die 
gezinnen met problemen ondersteunt. http://www.dvhn.nl/drenthe/Omgebrachte-Djamila-
uit-Hoogeveen-was-toch-bekend-bij-jeugdzorg-22915354.html


✔ Celstraf dreigt voor Enschedese ‘pooier’ van minderjarig meisje 
https://www.tubantia.nl/enschede/celstraf-dreigt-voor-enschedese-enlsquo-
pooierenrsquo-van-minderjarig-meisje~a5c73a17/


Media berichtgeving


De lectoraten van de Hogeschool Leiden geven ons inzicht hoe het komt dat er ogenschijnlijk 
weinig incidenten over personen met een L.V.B. in de media vermeld worden. Door hen worden 
wij erop gewezen dat meldingen worden samengevat onder vermelding van ‘een verward persoon’
De problematiek die deze personen veroorzaken is dermate ernstig dat binnen Nederland (in 



https://www.tubantia.nl/enschede/celstraf-dreigt-voor-enschedese-enlsquo-pooierenrsquo-van-minderjarig-meisje~a5c73a17/

https://www.tubantia.nl/enschede/celstraf-dreigt-voor-enschedese-enlsquo-pooierenrsquo-van-minderjarig-meisje~a5c73a17/

http://www.dvhn.nl/drenthe/Omgebrachte-Djamila-uit-Hoogeveen-was-toch-bekend-bij-jeugdzorg-22915354.html

http://www.dvhn.nl/drenthe/Omgebrachte-Djamila-uit-Hoogeveen-was-toch-bekend-bij-jeugdzorg-22915354.html

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/scholier-16-in-schietpartij-roermond-had-geweer-bijl-en-twee-messen-bij-zich~b72dd3ed/

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/scholier-16-in-schietpartij-roermond-had-geweer-bijl-en-twee-messen-bij-zich~b72dd3ed/

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/124187/Man-die-wethouder-in-gezicht-spuugde-opgepakt-en-vrijgelaten

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/124187/Man-die-wethouder-in-gezicht-spuugde-opgepakt-en-vrijgelaten
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2015) iedere negen minuten hulpdiensten uitrukten voor het verlenen van hulp. 
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/artikel/1259381/politie-rukt-elke-negen-minuten-uit-voor-
verward-persoon


Complexiteit bij het benaderen van verwarde personen met een L.V.B.


Om een verward persoon met een L.V.B te benaderen hebben de lectoraten van de Hoge School 
Leiden in samenwerking met de politiekorpsen Zeeland en de Baronie een handreiking opgesteld 
om schades en ongecontroleerde acties te beperken tot een minimum. 
https://www.websitevoordepolitie.nl/politiewerk-met-oog-voor-licht-verstandelijke-beperking-lvb


Wie heeft het wettelijk gezag over de kinderen


De centra hebben geen wettelijk gezag , zegt Ambiq, waar deze week twee jonge jongens niet 
terugkeerden. https://www.tubantia.nl/hengelo/ambiq-hengelo-weglopen-soms-lastig-te-
voorkomen~a3a3f6e2/


Claimgedrag Stichting Ambiq


Jeugdinstelling Ambiq eist 1,2 miljoen euro van Drentse gemeenten. 
www.dvhn.nl/drenthe/Jeugdinstelling-Ambiq-eist-12-miljoen-euro-van-Drentse-gemeenten-
22602365.html


Jaarverslag en jaarrekening 2017 gemeente Hoogeveen. PDF


Citaat Pagina 37:


Eind september 2017 zijn de Drenthe jeugdhulpregio en de 12 Drentse gemeenten gedagvaard 
over de vergoeding voor de door Ambiq geleverde jeugdhulp in 2016. In de dagvaarding claimt 
Ambiq een extra bijdrage van € 1,2 miljoen te willen ontvangen voor de door haar geleverde zorg. 
Gedurende de procedure worden de 12 Drentse gemeenten vertegenwoordigd door de 
coördinerende gemeente Hoogeveen. De claim van Ambiq brengt voor de Drentse gemeenten een
fnancieel risico met zich mee. In het geval de rechtbank de claim honoreert dan wel gedeeltelijk 
toekent, zullen alle gemeenten in Drenthe een bijdrage moeten leveren. Op basis van de 
solidariteitsberekening over het jaar 2016 zal de gemeente Hoogeveen 12,8% moeten bijdragen 
(maximaal € 153.000).  


Einde citaat.


Voorstel voor Burgemeesters en Wethouders 
https://www.hoogeveen.nl/bis/Raad_en_College/College_van_B_W/Documenten_van_B_W/2017/O
ktober/BenW_voorstel_Procesbesluit_inzake_procedure_Ambiq


Citaat:


Oogmerk van deze dagvaarding is het vorderen van de door Ambiq geleverde overproductie in het jaar 
2016. > In 2015 heeft Ambiq te maken gehad met een overschrijding van het budgetplafond. > Medio 
2016 heeft Ambiq een opnamestop en daarbij een wachtlijst ingesteld. Vanaf dat moment zijn er door 



https://www.hoogeveen.nl/bis/Raad_en_College/College_van_B_W/Documenten_van_B_W/2017/Oktober/BenW_voorstel_Procesbesluit_inzake_procedure_Ambiq

https://www.hoogeveen.nl/bis/Raad_en_College/College_van_B_W/Documenten_van_B_W/2017/Oktober/BenW_voorstel_Procesbesluit_inzake_procedure_Ambiq

http://www.dvhn.nl/drenthe/Jeugdinstelling-Ambiq-eist-12-miljoen-euro-van-Drentse-gemeenten-22602365.html

http://www.dvhn.nl/drenthe/Jeugdinstelling-Ambiq-eist-12-miljoen-euro-van-Drentse-gemeenten-22602365.html

https://www.tubantia.nl/hengelo/ambiq-hengelo-weglopen-soms-lastig-te-voorkomen~a3a3f6e2/

https://www.tubantia.nl/hengelo/ambiq-hengelo-weglopen-soms-lastig-te-voorkomen~a3a3f6e2/

https://www.websitevoordepolitie.nl/politiewerk-met-oog-voor-licht-verstandelijke-beperking-lvb/

https://www.rtlnieuws.nl/nederland/artikel/1259381/politie-rukt-elke-negen-minuten-uit-voor-verward-persoon

https://www.rtlnieuws.nl/nederland/artikel/1259381/politie-rukt-elke-negen-minuten-uit-voor-verward-persoon
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de JHRD geen cliënten meer doorgestuurd naar Ambiq. Deze opnamestop is door Ambiq ingesteld 
omdat het budgetplafond reeds was overschreden en er door partijen niet in overleg is getreden een 
passende oplossing te vinden. Begin 2017 heeft Ambiq een claim van € 1,3 miljoen bij de JHRD 
neergelegd vanwege een overschrijding van het budgetplafond. Deze claim is afgewezen. Op 25 
september 2017 heeft Ambiq daarom de 12 Drentse gemeenten gedagvaard. 


Einde citaat.


Hoe verloopt de hoorzitting? Korte samenvatting


De gemachtigde woordvoerder Jan Bakhuizen vertelt aan de commissie een stukje geschiedenis 
over Nieuwlande. Hij gaat in op de problemen voor omliggende bedrijven indien een agrarische 
bestemming gewijzigd wordt in wonen en zorg. Hij besteedt extra tijd aan de uitleg wat een L.V.B. 
is en de daar bijkomende problematiek en risico's  voor de leefomgeving en benoemt een aantal  
incidenten in de korte tijd dat Ambiq aan de Brugstraat is gevestigd.


Reacties van de gemeente en Ambiq tijdens de hoorzitting


De gemeente geeft aan:  “wij horen nieuwe dingen over Stichting Ambiq die wij niet wisten.” De 
reactie van de gemeente op de tijdelijke omgevingsvergunning luidt:  “ er was sprake van een 
zekere urgentie.”


Reactie Ambiq “Wij hebben gekeken naar een pand met de juiste bestemming, maar die was er 
niet.”


Advies van de Hoorcommissie aan de Gemeente. Korte samenvatting


De commissie geeft aan een kopie inzake de uitleg over de inhoud van een L.V.B. met de 
bijkomende problematiek toe te voegen aan de gemeentelijke brief die bij de 
bezwaarschriftondertekenaars bezorgd zal worden.


De tijdelijke omgevingsvergunning is op juiste wijze verleend.


De commissie adviseert de gemeente een groot aantal van de bezwaarschriftondertekenaars niet 
ontvankelijk te verklaren, daar zij geen zicht hebben op het pand van Ambiq.


Effect op het advies van de Hoorcommissie aan de gemeente Hoogeveen


De gemeente Hoogeveen zal doorgaan met de defnitieve wijziging van de omgevingsvergunning 
op perceel Brugstraat 101 te Nieuwlande. Tevens zal ook de aanvraag bouwvergunning in 
behandeling zijn/worden genomen. De aankondigingen zullen in de krant worden vermeld. Een 
drietal bezwaarschriftondertekenaars worden bijgestaan door juristen en advocaten, die ook dit 
proces nauwlettend zullen volgen en ingrijpen zodra er niet volgens de wet gehandeld wordt. 
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De Stuurgroep houdt het advies en besluit van de gemeente Hoogeveen tegen het licht


Op 21 juli 2017 ontruimt de Gemeente de zorginstelling Ben Efectief. 
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2017/gemeente-grijpt-in-bij-zorginstelling-hoogeveen-
na-wantoestanden/ Er staan wel degelijk 2 panden met de juiste bestemming leeg. Ambiq legt in 
de hoorzitting een merkwaardige verklaring af gesteund door de gemeente die stelt dat er sprake 
was van een zekere urgentie.  Echter zal spoedig blijken dat Ambiq korte tijd na de opening aan de
Brugstraat 101 te Nieuwlande ook de deuren van de ontruimde panden in Hoogeveen opent. 


Volgens de Kamer van Koophandel zijn zowel de panden in Hoogeveen als het pand aan de 
Brugstraat 101 te Nieuwlande op 14 mei 2018 geregistreerd als zijnde in beheer van Ambiq, 
Zie beide links:  https://drimble.nl/bedrijf/hoogeveen/39772640/ambiq.html
https://drimble.nl/bedrijf/nieuwlande/39772039/ambiq.html


Een merkwaardig advies is om vele van de bezwaarschriftondertekenaars niet ontvankelijk te 
verklaren. Het gaat die bezwaarschriftondertekenaars echter niet om het zicht op het pand maar 
om de veiligheid. De gemeente neemt het advies om de bezwaarschriftondertekenaars een bijlage
te doen toekomen met de uitleg over Licht Verstandelijke Beperkingen en de bijkomende 
problematiek niet over. U heeft geen bijlage ontvangen. Wederom laten de gemeente en Ambiq u 
onwetend.


Besluit Stuurgroep


De woordvoerder Jan Bakhuizen maakt een afspraak met de Gemeentelijke Ombudsman.


Fase van voorbereiding gesprek met de Ombudsman


Het gesprek met de Ombudsman wordt eveneens met zorg opgesteld. Het leek de Stuurgroep 
verstandig om zich nogmaals te wenden tot de eerder genoemde adviseurs.


Advies adviseurs


De adviseurs geven een gemotiveerd advies om   niet in gesprek te gaan     met de 


Gemeentelijke Ombudsman.


Motivatie


De complexiteit lijkt zeer omvangrijk.  Dit heeft een bredere aanpak nodig.



https://drimble.nl/bedrijf/nieuwlande/39772039/ambiq.html

https://drimble.nl/bedrijf/hoogeveen/39772640/ambiq.html

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2017/gemeente-grijpt-in-bij-zorginstelling-hoogeveen-na-wantoestanden/

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2017/gemeente-grijpt-in-bij-zorginstelling-hoogeveen-na-wantoestanden/
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Complexiteit


Wij stellen de volgende vragen vanuit een bredere context, waardoor de complexiteit mogelijk 
duidelijk wordt:


✔ Is er in onafhankelijkheid en zaakkundig gehoord?
✔ Heeft de hoor-commissie volledige en juiste informatie gekregen van de gemeente? 
✔ Is de tijdelijke omgevingsvergunning terecht afgegeven voor het pand aan de Brugstraat


101 nu blijkt dat er panden leeg stonden?
✔ Hoezo is er sprake van een zekere urgentie? 
✔ Hoe groot was die zekere urgentie? 
✔ Past urgentie wel in het plaatje met inachtneming van de opnamestop medio 2016?
✔ Heeft de commissie daadwerkelijk gehoord?
✔ Waarom deelt de gemeente de besproken kennis betrefende de aandoening L.V.B.  en


bijkomende problematiek niet met de bezwaarschriftondertekenaars?
✔ Waarom heeft Ambiq hierin eveneens geen actie ondernomen?
✔ Leidt gedeelde kennis niet tot meer begrip wat ten goede komt van de veiligheid?
✔ Waarom schenkt de gemeente tot op heden geen aandacht aan veiligheidsaspecten?
✔ Waarom  worden  bezwaarschriftondertekenaar  niet  ontvankelijk  verklaard  terwijl  de


bewoners van Ambiq voor hun woningen langs wandelen/fetsen, om naar school, huisarts,
apotheek, kapper, supermarkten, snackbar en bushalte te gaan?


✔ Heeft Ambiq een monopolie positie weten te verkrijgen binnen de gemeente Hoogeveen?
✔ Heeft Ambiq een machtspositie?
✔ Wist u dat Ambiq volgens Drimble (k.v.K) 115 (honderd vijftien) vestigingen heeft? (22-09-


2018)
✔ Heeft de Gemeente Hoogeveen het sociale domein voldoende afgebakend?
✔ Hoe is het mogelijk, met in inachtneming van het claimgedrag van Ambiq, dat dit domein


ondermijnd wordt?
✔ Komt de expansie – en investeringsdrift van Ambiq wel ten goede aan de zorg?
✔ Waarmee investeert Ambiq in vastgoed, met de zorggelden of met de winsten uit de zorg?
✔ Zijn uitgaven van ruwweg 1 miljoen euro voor de opvang van 18 tot  20 personen niet


exorbitant?
✔ Wat staat  er  te  gebeuren,  met  inachtneming van de door  Ambiq benoemde vastgoed-


strategie in haar jaarverslag 2016,  als de exploitatie in het geding komt?
✔ Gaat Ambiq huurpanden afstoten om vervolgens de opvangcapaciteit in de kooppanden te


vergroten?
✔ Is het daardoor mogelijk dat het pand aan de Brugstraat 101 een opvang kan gaan worden


voor meer dan 20 personen?
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Besluiten Stuurgroep


✔ Het gesprek met de Gemeentelijke Ombudsman is afgezegd.
✔ Wij  hebben  bewust  geen  media  aandacht  gezocht.  Niemand  is  gebaat  bij  onjuiste


conclusies en berichtgevingen.


Conclusie


De complexiteit is omvangrijk. Hier is een taak weggelegd voor de politiek, Gedeputeerde Staten,
inspecties  en  alle  andere  instanties  die  bevoegd  zijn  een  verantwoordelijkheidsverklaring  te
vragen en/of bevoegd zijn tot diepgaande onderzoeken.


Hoe kunt u helpen?


U  kunt  helpen  door  deze  informatiebrief  te  delen  met  anderen  zodat  de  informatie  bij  de
instellingen terecht komt zoals vermeld onder de kop conclusie.


Tot slot


Ons is geadviseerd u te vragen bij last en overlast door Ambiq en/of haar bewoners melding te
doen  bij  de  politie,  bij  voorkeur  online.  Op  die  manier  komt  er  een  dossier  tot  stand.
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen 


De Stuurgroep wil u tot zover bedanken voor het door u geschonken vertrouwen.


Onze verontschuldiging voor de lange informatiebrief. Helaas is dit de enige manier om u goed te
informeren.


Met vriendelijke groet,


De Stuurgroep.



https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
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		Jeugdinstelling Ambiq eist 1,2 miljoen euro van Drentse gemeenten. www.dvhn.nl/drenthe/Jeugdinstelling-Ambiq-eist-12-miljoen-euro-van-Drentse-gemeenten-22602365.html
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Informatiebrief
1 oktober 2018

Beste bezwaarschriftondertekenaars, 

Na lange tijd van inwinnen van informatie en gedane onderzoeken heeft de Stuurgroep besloten u 
zorgvuldig te informeren over de gang van zaken betreffende de voorgenomen vestigingsplannen 
van Stichting Ambiq aan de Brugstraat 101 te Nieuwlande.

Graag vragen wij u, ondanks de meerdere pagina's, de informatie zorgvuldig te lezen. U krijgt dan  
inzicht over de werkzaamheden die Ambiq verricht en zaken die hiermee in verband staan.

Inleiding:

Hoe is de informatiebrief opgesteld:
De informatiebrief is opgesteld middels citaten uit officiële documenten. Indien u zich hierin verder
wilt verdiepen dan kunt de vermelde link aanklikken. Indien er sprake is van een document 
opgesteld in PDF, verwijzen wij naar de bron waarin het document via Google te vinden is. 

Kort overzicht van feiten en verloop:
Er zijn 57 personen die het bezwaarschrift hebben ondertekend i.v.m. de vestigingsplannen van 
Stichting Ambiq. De gemeente Hoogeveen heeft samen met Ambiq een informatieavond gegeven in
de Opsteker te Nieuwlande. Een aantal bezwaarschriftondertekenaars vonden de informatie te 
summier en zijn overgegaan tot oprichting van de Stuurgroep. 

Wat heeft de Stuurgroep gedaan?
Gezien het grote aantal bezwaarschriftondertekenaars heeft de Stuurgroep, onder uw goedkeuring, 
ervoor gekozen Jan Bakhuizen als woordvoerder te laten optreden
Een goede voorbereiding is van essentieel belang. Deze voorbereiding bestond uit het inwinnen van
informatie via officiële wegen. Er zijn ongeveer duizend pagina's  aan informatie verwerkt. 

Drie stuurgroepleden laten zich bijstaan door hun rechtsbijstandverzekeraar. Twee andere 
stuurgroepleden hebben in de privésfeer connecties met advocaten en een oud-rechter. 
Indien nodig kunnen wij ons wenden tot  zojuist genoemde specialisten. 

Voor het inwinnen van de gegevens hebben wij gebruik gemaakt van:
✔ De Gedeponeerde Jaarstukken van Ambiq waaronder ook de jaarcijfers
✔ Allerlei brochures die Ambiq online heeft gezet
✔ De  Kamer van Koophandel
✔ Het Kadaster
✔ De  arrondissementsbanken, het Hof Arnhem –  Leeuwarden, de Hoge Raad en de Raad van

State
✔ Drimble
✔ Gemeentelijke online archieven
✔ De lectoraten van de Hoge School Leiden
✔ Nederlands Jeugdinstituut
✔ Zorgverzekeraars
✔ Ministerie van Justitie en Veiligheid
✔ Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport
✔ Diverse media
✔ Funda
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Informatie:

 De werkzaamheden en doelgroepen waar Ambiq zich op richt.

Citaat: Ambiq
https://www.ambiq.nl

Ambiq is een zorginstelling die zich richt op behandeling en begeleiding van kinderen en (jong) 
volwassenen met een Licht Verstandelijke Beperking (LV.B) en bijkomende problematiek. Voor een 
zoveel mogelijk zelfstandig leven. 

Wat is een  L.V.B. en de bijkomende problematiek?

Citaat  Nederlands Jeugdinstituut.  
https://www.nji.nl/nl/Licht-verstandelijk-beperkte-jeugd-Probleemschets/Oorzaken-en-
risicofactoren

Citaat:

Het hebben van een licht verstandelijke beperking verhoogt het risico op onder andere 
gedragsproblemen, psychiatrische problemen, depressiviteit, middelenmisbruik, 
delinquentie,schooluitval, traumatisering en hechtingsproblemen. Verschillende kenmerken van 
een lvb en omgevingsfactoren spelen een rol bij het ontstaan van zulke problemen.

Kinderen en jongeren met een lvb hebben cognitieve tekorten in hun sociale 
informatieverwerking. Daardoor kunnen zij zich moeilijker redden in sociale situaties. Zij begrijpen 
mensen vaak verkeerd en schatten reacties van anderen niet goed in. Ook overschatten zij zichzelf
vaak. Hierdoor komen zij in de problemen, raken daar gefrustreerd over en veroorzaken door hun
gedrag weer nieuwe problemen.

Ook hebben lvb’ers moeite met het bedenken van sociaal adequaat gedrag en maken zij eerder 
een (soms impulsieve) keuze voor een agressieve en minder assertieve aanpak. De negatieve 
sociale ervaringen die zij daardoor meemaken, kunnen een grote invloed hebben op het 
zelfvertrouwen. Het gebrek aan sociale en probleemoplossende vaardigheden van lvb’ers vergroot
het risico op de ontwikkeling van gedragsproblemen en emotionele problemen.

Kinderen en jongeren met een lvb hebben moeite met het onthouden en verwerken van 
informatie. Zij hebben een achterstand in het werkgeheugen, een relatief zwak verbaal 
kortetermijngeheugen en een laag denktempo. Dit zorgt voor problemen op cognitief niveau 
rondom planning, kunnen focussen, probleemoplossend vermogen, besluitvorming, zelfregulering
en impulscontrole. Omdat deze beperking aan de buitenkant niet te zien is, worden zij vaak 
overschat en overvraagd, met als gevolg stress en faalervaringen die weer een negatieve 
uitwerking op het zelfvertrouwen kunnen hebben en kunnen leiden tot schooluitval.

https://www.ambiq.nl/
https://www.nji.nl/nl/Licht-verstandelijk-beperkte-jeugd-Probleemschets/Oorzaken-en-risicofactoren
https://www.nji.nl/nl/Licht-verstandelijk-beperkte-jeugd-Probleemschets/Oorzaken-en-risicofactoren
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Ook het taalgebruik en taalbegrip blijft door het beperkte werkgeheugen achter. Hierdoor 
begrijpen kinderen en jongeren met een lvb minder goed wat er gezegd wordt en hebben zij meer 
moeite met lezen. Ook kunnen zij hun emoties vaak niet goed verwoorden en beheersen en uiten 
zij deze op een primaire manier. Doordat de metacognitieve vaardigheden bij kinderen en 
jongeren met een lvb beperkt ontwikkeld zijn, hebben zij moeite met het terughalen van situaties 
die zijn voorgekomen, deze te analyseren en daarop te refecteren. Zij richten zich daardoor 
eerder op de letterlijk gesproken en negatieve informatie.

De emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren met een lvb stagneert vaak op het niveau 
van een schoolkind. Basale emoties als verdriet, liefde en haat zijn goed ontwikkeld, maar door de 
beperking in hun cognitief functioneren is het moeilijk om deze te kunnen defniiren. Als gevolg 
daarvan is het voor deze jeugdigen moeilijk om adequaat op hun emoties te reageren. Sociaal-
emotionele vaardigheden die zich pas op latere leeftijd (verder) ontwikkelen, zoals empathie, 
geweten (weten wat goed of fout is) en seksualiteit, zijn bij kinderen en jongeren met een lvb 
minder goed ontwikkeld.

De combinatie van beperkingen in het geweten en het empathisch vermogen, de beperkte 
metacognitieve vaardigheden en gebrekkige zelfsturing leidt tot een beperkte impulscontrole: dat 
wat het kind of de jongere met een lvb voelt, wordt direct omgezet in gedrag. Kinderen en 
jongeren met een lvb zijn daardoor beïnvloedbaar en kwetsbaar voor de invloed van negatieve 
vrienden. Zij lopen een verhoogd risico meegezogen te worden in overlastgevend, antisociaal of 
delinquent gedrag van ‘vrienden.’ De slachtofers van loverboys behoren bijvoorbeeld vaak tot de 
groep lvb-jeugdigen.

Ook vergroot het de kans op middelenmisbruik. lvb jeugdigen kunnen de risico’s van 
middelengebruik minder goed inschatten, zijn minder goed in staat om nee te zeggen en vooral 
om daarbij maat te houden. Kleine hoeveelheden alcohol of drugs kunnen vervolgens al snel grote
gevolgen hebben, zoals delinquentie, agressie en misbruik.

Einde Citaat.

Werkgebieden

Citaat Ambiq jaarverslag 2016 PDF

Ambiq heeft de volgende afspraken over levering van zorg voor 2016 met:
Een groot aantal gemeenten (of samenwerkingsverbanden van gemeenten; RTA’s) over  het 
leveren van zorg in het kader van de Jeugdwet en de Wmo.  De Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG) voor de zorg aan de J-SGLVB doelgroep.  Zorgkantoren Menzis (Twente, 
Groningen), Zilveren Kruis en Friesland.  Zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis.  De Dienst 
Forensische Zorg (DFZ) van de Dienst Justitiile Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Veiligheid 
en Justitie forensische zorg 
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De psychiatrische problematiek van justitiabelen die in aanmerking komen voor forensische   zorg 
is divers. Sommige justitiabelen lijden aan meerdere psychiatrische stoornissen. Een groot aantal 
justitiabelen is verslaafd aan drugs en/of alcohol. Een verslaving verergert vaak de symptomen van
een psychische stoornis. In de forensische zorg worden ook justitiabelen met een verstandelijke 
beperking behandeld
Ambiq werkt samen met zorgaanbieders in de provincies Overijssel, Drenthe, Groningen,  
Friesland en Gelderland, die voorafgaand aan plaatsing bij Ambiq zorg hebben geboden of die in 
het belang van de cliint een vervolgtraject kunnen bieden na beiindiging van de behandeling en 
begeleiding bij Ambiq. Dit zijn in de verstandelijk gehandicaptenzorg onder andere de stichtingen: 
JP van den Bent, Aveleijn, Zozijn, Promens Care, Vanboeijen, De Twentse Zorgcentra en De Trans. 
In de jeugdhulpverlening wordt samengewerkt met de stichtingen: Jarabee, Intermetzo, Trias 
Jeugdhulp, Pactum en Yorneo. In de kinder- en jeugdpsychiatrie wordt samengewerkt met Accare, 
Dimence, Karakter en Mediant. Voor cliinten met verslavingsproblematiek wordt samengewerkt 
met Tactus en Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN). Ook heeft Ambiq met Emir Europe een 
samenwerkingsverband inzake buitenlandplaatsingen. 
Ambiq is betrokken in de samenwerking in het kader van het Meldpunt  Loverboy Problematiek 
Twente. In een nauwe samenwerking met politie, Tactus, Ambiq, Jarabee, CoMensha, Alifa en de 
wijkteams (wijkcoaches huiselijk geweld) in Twente is het meldpunt voorbereid. 
 Voor haar volwassen cliinten werkt Ambiq nauw samen met onder meer  Forensisch 
Psychiatrisch Centrum Veldzicht en Trajectum (per 1 mei 2016 valt de volwassenenzorg onder RVE 
IJsselland

Einde Citaat.

De kans op escalaties bij personen met een L.V.B.

Zowel bij de nog niet behandelde als behandelde en uitbehandelde groep komen van minder tot 
ernstige escalaties voor. Onderstaand slechts een viertal voorbeelden.

✔ Wethouder Giethoorn van de Gemeente Hoogeveen heeft dit aan den lijve ondervonden. 
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/124187/Man-die-wethouder-in-gezicht-spuugde-
opgepakt-en-vrijgelaten

✔ Schietpartij Roermond: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/scholier-16-in-
schietpartij-roermond-had-geweer-bijl-en-twee-messen-bij-zich~b72dd3ed/

✔ Djamila en haar ouders kregen in 2015 en 2016 jeugdzorg van Ambiq, een instelling die 
gezinnen met problemen ondersteunt. http://www.dvhn.nl/drenthe/Omgebrachte-Djamila-
uit-Hoogeveen-was-toch-bekend-bij-jeugdzorg-22915354.html

✔ Celstraf dreigt voor Enschedese ‘pooier’ van minderjarig meisje 
https://www.tubantia.nl/enschede/celstraf-dreigt-voor-enschedese-enlsquo-
pooierenrsquo-van-minderjarig-meisje~a5c73a17/

Media berichtgeving

De lectoraten van de Hogeschool Leiden geven ons inzicht hoe het komt dat er ogenschijnlijk 
weinig incidenten over personen met een L.V.B. in de media vermeld worden. Door hen worden 
wij erop gewezen dat meldingen worden samengevat onder vermelding van ‘een verward persoon’
De problematiek die deze personen veroorzaken is dermate ernstig dat binnen Nederland (in 

https://www.tubantia.nl/enschede/celstraf-dreigt-voor-enschedese-enlsquo-pooierenrsquo-van-minderjarig-meisje~a5c73a17/
https://www.tubantia.nl/enschede/celstraf-dreigt-voor-enschedese-enlsquo-pooierenrsquo-van-minderjarig-meisje~a5c73a17/
http://www.dvhn.nl/drenthe/Omgebrachte-Djamila-uit-Hoogeveen-was-toch-bekend-bij-jeugdzorg-22915354.html
http://www.dvhn.nl/drenthe/Omgebrachte-Djamila-uit-Hoogeveen-was-toch-bekend-bij-jeugdzorg-22915354.html
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/scholier-16-in-schietpartij-roermond-had-geweer-bijl-en-twee-messen-bij-zich~b72dd3ed/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/scholier-16-in-schietpartij-roermond-had-geweer-bijl-en-twee-messen-bij-zich~b72dd3ed/
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/124187/Man-die-wethouder-in-gezicht-spuugde-opgepakt-en-vrijgelaten
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/124187/Man-die-wethouder-in-gezicht-spuugde-opgepakt-en-vrijgelaten
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2015) iedere negen minuten hulpdiensten uitrukten voor het verlenen van hulp. 
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/artikel/1259381/politie-rukt-elke-negen-minuten-uit-voor-
verward-persoon

Complexiteit bij het benaderen van verwarde personen met een L.V.B.

Om een verward persoon met een L.V.B te benaderen hebben de lectoraten van de Hoge School 
Leiden in samenwerking met de politiekorpsen Zeeland en de Baronie een handreiking opgesteld 
om schades en ongecontroleerde acties te beperken tot een minimum. 
https://www.websitevoordepolitie.nl/politiewerk-met-oog-voor-licht-verstandelijke-beperking-lvb

Wie heeft het wettelijk gezag over de kinderen

De centra hebben geen wettelijk gezag , zegt Ambiq, waar deze week twee jonge jongens niet 
terugkeerden. https://www.tubantia.nl/hengelo/ambiq-hengelo-weglopen-soms-lastig-te-
voorkomen~a3a3f6e2/

Claimgedrag Stichting Ambiq

Jeugdinstelling Ambiq eist 1,2 miljoen euro van Drentse gemeenten. 
www.dvhn.nl/drenthe/Jeugdinstelling-Ambiq-eist-12-miljoen-euro-van-Drentse-gemeenten-
22602365.html

Jaarverslag en jaarrekening 2017 gemeente Hoogeveen. PDF

Citaat Pagina 37:

Eind september 2017 zijn de Drenthe jeugdhulpregio en de 12 Drentse gemeenten gedagvaard 
over de vergoeding voor de door Ambiq geleverde jeugdhulp in 2016. In de dagvaarding claimt 
Ambiq een extra bijdrage van € 1,2 miljoen te willen ontvangen voor de door haar geleverde zorg. 
Gedurende de procedure worden de 12 Drentse gemeenten vertegenwoordigd door de 
coördinerende gemeente Hoogeveen. De claim van Ambiq brengt voor de Drentse gemeenten een
fnancieel risico met zich mee. In het geval de rechtbank de claim honoreert dan wel gedeeltelijk 
toekent, zullen alle gemeenten in Drenthe een bijdrage moeten leveren. Op basis van de 
solidariteitsberekening over het jaar 2016 zal de gemeente Hoogeveen 12,8% moeten bijdragen 
(maximaal € 153.000).  

Einde citaat.

Voorstel voor Burgemeesters en Wethouders 
https://www.hoogeveen.nl/bis/Raad_en_College/College_van_B_W/Documenten_van_B_W/2017/O
ktober/BenW_voorstel_Procesbesluit_inzake_procedure_Ambiq

Citaat:

Oogmerk van deze dagvaarding is het vorderen van de door Ambiq geleverde overproductie in het jaar 
2016. > In 2015 heeft Ambiq te maken gehad met een overschrijding van het budgetplafond. > Medio 
2016 heeft Ambiq een opnamestop en daarbij een wachtlijst ingesteld. Vanaf dat moment zijn er door 

https://www.hoogeveen.nl/bis/Raad_en_College/College_van_B_W/Documenten_van_B_W/2017/Oktober/BenW_voorstel_Procesbesluit_inzake_procedure_Ambiq
https://www.hoogeveen.nl/bis/Raad_en_College/College_van_B_W/Documenten_van_B_W/2017/Oktober/BenW_voorstel_Procesbesluit_inzake_procedure_Ambiq
http://www.dvhn.nl/drenthe/Jeugdinstelling-Ambiq-eist-12-miljoen-euro-van-Drentse-gemeenten-22602365.html
http://www.dvhn.nl/drenthe/Jeugdinstelling-Ambiq-eist-12-miljoen-euro-van-Drentse-gemeenten-22602365.html
https://www.tubantia.nl/hengelo/ambiq-hengelo-weglopen-soms-lastig-te-voorkomen~a3a3f6e2/
https://www.tubantia.nl/hengelo/ambiq-hengelo-weglopen-soms-lastig-te-voorkomen~a3a3f6e2/
https://www.websitevoordepolitie.nl/politiewerk-met-oog-voor-licht-verstandelijke-beperking-lvb/
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/artikel/1259381/politie-rukt-elke-negen-minuten-uit-voor-verward-persoon
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/artikel/1259381/politie-rukt-elke-negen-minuten-uit-voor-verward-persoon
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de JHRD geen cliënten meer doorgestuurd naar Ambiq. Deze opnamestop is door Ambiq ingesteld 
omdat het budgetplafond reeds was overschreden en er door partijen niet in overleg is getreden een 
passende oplossing te vinden. Begin 2017 heeft Ambiq een claim van € 1,3 miljoen bij de JHRD 
neergelegd vanwege een overschrijding van het budgetplafond. Deze claim is afgewezen. Op 25 
september 2017 heeft Ambiq daarom de 12 Drentse gemeenten gedagvaard. 

Einde citaat.

Hoe verloopt de hoorzitting? Korte samenvatting

De gemachtigde woordvoerder Jan Bakhuizen vertelt aan de commissie een stukje geschiedenis 
over Nieuwlande. Hij gaat in op de problemen voor omliggende bedrijven indien een agrarische 
bestemming gewijzigd wordt in wonen en zorg. Hij besteedt extra tijd aan de uitleg wat een L.V.B. 
is en de daar bijkomende problematiek en risico's  voor de leefomgeving en benoemt een aantal  
incidenten in de korte tijd dat Ambiq aan de Brugstraat is gevestigd.

Reacties van de gemeente en Ambiq tijdens de hoorzitting

De gemeente geeft aan:  “wij horen nieuwe dingen over Stichting Ambiq die wij niet wisten.” De 
reactie van de gemeente op de tijdelijke omgevingsvergunning luidt:  “ er was sprake van een 
zekere urgentie.”

Reactie Ambiq “Wij hebben gekeken naar een pand met de juiste bestemming, maar die was er 
niet.”

Advies van de Hoorcommissie aan de Gemeente. Korte samenvatting

De commissie geeft aan een kopie inzake de uitleg over de inhoud van een L.V.B. met de 
bijkomende problematiek toe te voegen aan de gemeentelijke brief die bij de 
bezwaarschriftondertekenaars bezorgd zal worden.

De tijdelijke omgevingsvergunning is op juiste wijze verleend.

De commissie adviseert de gemeente een groot aantal van de bezwaarschriftondertekenaars niet 
ontvankelijk te verklaren, daar zij geen zicht hebben op het pand van Ambiq.

Effect op het advies van de Hoorcommissie aan de gemeente Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen zal doorgaan met de defnitieve wijziging van de omgevingsvergunning 
op perceel Brugstraat 101 te Nieuwlande. Tevens zal ook de aanvraag bouwvergunning in 
behandeling zijn/worden genomen. De aankondigingen zullen in de krant worden vermeld. Een 
drietal bezwaarschriftondertekenaars worden bijgestaan door juristen en advocaten, die ook dit 
proces nauwlettend zullen volgen en ingrijpen zodra er niet volgens de wet gehandeld wordt. 
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De Stuurgroep houdt het advies en besluit van de gemeente Hoogeveen tegen het licht

Op 21 juli 2017 ontruimt de Gemeente de zorginstelling Ben Efectief. 
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2017/gemeente-grijpt-in-bij-zorginstelling-hoogeveen-
na-wantoestanden/ Er staan wel degelijk 2 panden met de juiste bestemming leeg. Ambiq legt in 
de hoorzitting een merkwaardige verklaring af gesteund door de gemeente die stelt dat er sprake 
was van een zekere urgentie.  Echter zal spoedig blijken dat Ambiq korte tijd na de opening aan de
Brugstraat 101 te Nieuwlande ook de deuren van de ontruimde panden in Hoogeveen opent. 

Volgens de Kamer van Koophandel zijn zowel de panden in Hoogeveen als het pand aan de 
Brugstraat 101 te Nieuwlande op 14 mei 2018 geregistreerd als zijnde in beheer van Ambiq, 
Zie beide links:  https://drimble.nl/bedrijf/hoogeveen/39772640/ambiq.html
https://drimble.nl/bedrijf/nieuwlande/39772039/ambiq.html

Een merkwaardig advies is om vele van de bezwaarschriftondertekenaars niet ontvankelijk te 
verklaren. Het gaat die bezwaarschriftondertekenaars echter niet om het zicht op het pand maar 
om de veiligheid. De gemeente neemt het advies om de bezwaarschriftondertekenaars een bijlage
te doen toekomen met de uitleg over Licht Verstandelijke Beperkingen en de bijkomende 
problematiek niet over. U heeft geen bijlage ontvangen. Wederom laten de gemeente en Ambiq u 
onwetend.

Besluit Stuurgroep

De woordvoerder Jan Bakhuizen maakt een afspraak met de Gemeentelijke Ombudsman.

Fase van voorbereiding gesprek met de Ombudsman

Het gesprek met de Ombudsman wordt eveneens met zorg opgesteld. Het leek de Stuurgroep 
verstandig om zich nogmaals te wenden tot de eerder genoemde adviseurs.

Advies adviseurs

De adviseurs geven een gemotiveerd advies om   niet in gesprek te gaan     met de 

Gemeentelijke Ombudsman.

Motivatie

De complexiteit lijkt zeer omvangrijk.  Dit heeft een bredere aanpak nodig.

https://drimble.nl/bedrijf/nieuwlande/39772039/ambiq.html
https://drimble.nl/bedrijf/hoogeveen/39772640/ambiq.html
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2017/gemeente-grijpt-in-bij-zorginstelling-hoogeveen-na-wantoestanden/
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2017/gemeente-grijpt-in-bij-zorginstelling-hoogeveen-na-wantoestanden/
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Complexiteit

Wij stellen de volgende vragen vanuit een bredere context, waardoor de complexiteit mogelijk 
duidelijk wordt:

✔ Is er in onafhankelijkheid en zaakkundig gehoord?
✔ Heeft de hoor-commissie volledige en juiste informatie gekregen van de gemeente? 
✔ Is de tijdelijke omgevingsvergunning terecht afgegeven voor het pand aan de Brugstraat

101 nu blijkt dat er panden leeg stonden?
✔ Hoezo is er sprake van een zekere urgentie? 
✔ Hoe groot was die zekere urgentie? 
✔ Past urgentie wel in het plaatje met inachtneming van de opnamestop medio 2016?
✔ Heeft de commissie daadwerkelijk gehoord?
✔ Waarom deelt de gemeente de besproken kennis betrefende de aandoening L.V.B.  en

bijkomende problematiek niet met de bezwaarschriftondertekenaars?
✔ Waarom heeft Ambiq hierin eveneens geen actie ondernomen?
✔ Leidt gedeelde kennis niet tot meer begrip wat ten goede komt van de veiligheid?
✔ Waarom schenkt de gemeente tot op heden geen aandacht aan veiligheidsaspecten?
✔ Waarom  worden  bezwaarschriftondertekenaar  niet  ontvankelijk  verklaard  terwijl  de

bewoners van Ambiq voor hun woningen langs wandelen/fetsen, om naar school, huisarts,
apotheek, kapper, supermarkten, snackbar en bushalte te gaan?

✔ Heeft Ambiq een monopolie positie weten te verkrijgen binnen de gemeente Hoogeveen?
✔ Heeft Ambiq een machtspositie?
✔ Wist u dat Ambiq volgens Drimble (k.v.K) 115 (honderd vijftien) vestigingen heeft? (22-09-

2018)
✔ Heeft de Gemeente Hoogeveen het sociale domein voldoende afgebakend?
✔ Hoe is het mogelijk, met in inachtneming van het claimgedrag van Ambiq, dat dit domein

ondermijnd wordt?
✔ Komt de expansie – en investeringsdrift van Ambiq wel ten goede aan de zorg?
✔ Waarmee investeert Ambiq in vastgoed, met de zorggelden of met de winsten uit de zorg?
✔ Zijn uitgaven van ruwweg 1 miljoen euro voor de opvang van 18 tot  20 personen niet

exorbitant?
✔ Wat staat  er  te  gebeuren,  met  inachtneming van de door  Ambiq benoemde vastgoed-

strategie in haar jaarverslag 2016,  als de exploitatie in het geding komt?
✔ Gaat Ambiq huurpanden afstoten om vervolgens de opvangcapaciteit in de kooppanden te

vergroten?
✔ Is het daardoor mogelijk dat het pand aan de Brugstraat 101 een opvang kan gaan worden

voor meer dan 20 personen?
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Besluiten Stuurgroep

✔ Het gesprek met de Gemeentelijke Ombudsman is afgezegd.
✔ Wij  hebben  bewust  geen  media  aandacht  gezocht.  Niemand  is  gebaat  bij  onjuiste

conclusies en berichtgevingen.

Conclusie

De complexiteit is omvangrijk. Hier is een taak weggelegd voor de politiek, Gedeputeerde Staten,
inspecties  en  alle  andere  instanties  die  bevoegd  zijn  een  verantwoordelijkheidsverklaring  te
vragen en/of bevoegd zijn tot diepgaande onderzoeken.

Hoe kunt u helpen?

U  kunt  helpen  door  deze  informatiebrief  te  delen  met  anderen  zodat  de  informatie  bij  de
instellingen terecht komt zoals vermeld onder de kop conclusie.

Tot slot

Ons is geadviseerd u te vragen bij last en overlast door Ambiq en/of haar bewoners melding te
doen  bij  de  politie,  bij  voorkeur  online.  Op  die  manier  komt  er  een  dossier  tot  stand.
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen 

De Stuurgroep wil u tot zover bedanken voor het door u geschonken vertrouwen.

Onze verontschuldiging voor de lange informatiebrief. Helaas is dit de enige manier om u goed te
informeren.

Met vriendelijke groet,

De Stuurgroep.

https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
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