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Onderstaand treft U de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in kader van 
artikel 48 van het Reglement van Orde. 
 
Vraag 1: 
Wij roepen het college op om stappen te ondernemen alles in het werk te stellen om met 
medewerking van woningcorporaties en/of private investeerders vervangende opvangruimte te 
zoeken voor onze dakloze medemensen. Wat wilt u hieraan doen? 
 
Antwoord 1: 
Reeds bij de samenvoeging van de dag- en nachtopvang én gebruikersruimte (DNO) in het pand op 
de Statensingel medio 2014, waar tot dan louter de nachtopvang gevestigd was, is afgesproken 
gedurende een periode van 5 jaar naar een nieuwe situatie toe te groeien. Een situatie waarin de 
collectieve opvang, zoals geboden in het pand Statensingel en door de actieve en betrokken buurt 
benoemd als Singel 9, zo kort mogelijk is en doorstroom naar een zorgtraject op maat zo snel 
mogelijk geboden en uitgevoerd wordt. Aan deze beweging is vanaf dat moment meteen erg hard 
gewerkt, waarbij een en ander  na het incident in december 2014 in een stroomversnelling is geraakt. 
Om maar eens wat te noemen. De Centrale Voordeur is operationeel; daar vindt door alle 
zorgaanbieders Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen telkens na instroom van een dakloze 
in Singel 9 een integrale afweging plaats over welk zorgtraject op welke locatie geboden dient te 
worden. Hierbij proberen we, daar waar mogelijk, mensen in een extramurale setting ( Beschermd 
Wonen) te plaatsen en te begeleiden. Een mooi voorbeeld hiervan is de u reeds bekende Witte Flat 
in Wyckerpoort. En wanneer een intramurale setting nodig is, dan bieden we dat. Voorbeelden 
hiervan zijn Domus in de Brusselsestraat en het Sociaal Pension in de Kolonel Millerstraat. 
Vervolgens wil ik melden dat de toeloop van nieuwe 'doelgroepen' binnen de DNO tot een aantal 
acties heeft geleid.  Voor met name daklozen met dominante psychiatrische problematiek die de 
DNO bezoeken is deskundigheid vanuit de GGZ aanwezig op Singel 9. Daarnaast worden 
verschillende problematieken binnen de DNO zo spoedig mogelijk van elkaar gescheiden door deze 
via de Centrale Voordeur door te geleiden naar een passend zorgtraject buiten Singel 9. 
 
Een innovatief traject zoals hierboven geschetst is niet van de een op de andere dag gerealiseerd en 
kost tijd. De intentie is de collectieve opvang door de jaren heen zo klein mogelijk in omvang te 
maken. Ondanks een toename in daklozen lukt dit. Het gemiddeld aantal bezoekers is gedaald van 
50 in het najaar 2015 naar 30 in mei 2016. Een nieuwe, andere opvanglocatie is in dit concept niet 
de oplossing. Naast het minimaliseren van de groep kijken we ook naar alternatieve oplossingen, 
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zoals het creëren van eerste opvangplaatsen, de zogenaamde crisisplaatsen, binnen bestaande 
zorgconcepten en dus op andere locaties. Momenteel doen we dat al met bezoekers van Singel 9 
met een “lichte problematiek”, veelal mensen met financieel, sociaal- economische problemen. 
Vanuit Singel 9 maken zij een aantal weken gebruik van een crisisbed in de Kolonel Millerstraat, de 
hoofdlocatie van het Leger des Heils waarin ook het Sociaal Pension gevestigd is. Zodra de zaken 
voor de dakloze geregeld zijn (uitkering aanvragen, juiste begeleiding en zorg organiseren, 
dagbesteding regelen) vindt doorstroom naar onder andere de Witte Flat plaats, alwaar een 
zorgtraject – veelal een  Herstart traject- start. We zijn van plan ook binnen de Domus, waar opvang 
geboden wordt aan verslaafde daklozen, een aantal crisisplaatsen oftewel eerste opvangplaatsen te 
creëren voor verslaafde daklozen die Singel 9 bezoeken, zodat ook voor hen na opvang vanaf de 
straat eerst zaken  geregeld kunnen worden  en ze vervolgens kunnen instromen in de 
Domusvoorziening. Op deze manier zijn we steeds eerder en beter in staat de verschillende 
problematieken binnen de DNO te scheiden. 
 
Wellicht zullen we voor de zogenaamde harde kern, een groep notoire zorgmijders die in geen enkel 
zorgtraject te vatten is, een alternatieve oplossing moeten vinden. De inzet is om dit regionaal te 
organiseren. Ook dit thema maakt onderdeel uit van het innovatietraject waar we nu middenin zitten. 
 
Ook het overleg met corporaties maakt reeds deel uit van het hierboven beschreven innovatietraject. 
Binnen de kaders van de Bestuursopdracht Wonen en Zorg zijn we in gesprek met de corporaties 
over voldoende geschikte woningen voor de doelgroep Maatschappelijke Opvang/Beschermd 
Wonen. 
 
 
Vraag 2: 
Krijgt het Leger de Heils reeds steun in haar zoektocht naar een veilige opvang vanuit de 
gemeente? Zo, ja op welke manier? 
 
Antwoord 2: 
Het Leger des Heils krijgt volop steun in het uitvoeren van haar opdracht. Er is nauw contact tussen 
de Gemeente en het Leger des Heils, de samenwerking  is intensief, de lijnen zijn kort, de plannen 
worden in gezamenlijk overleg gemaakt. De Gemeente heeft daarnaast haar rol gepakt de 
verschillende organisaties Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen aan tafel te zetten en in 
staat te stellen af te stemmen en samen te werken. Het betrekken van de GGZ was hierin 
moeizaam, echter de laatste tijd worden hierin mooie stappen gezet. 
 
Vraag 3: 
Krijgt het Leger des Heils reeds steun in haar oproep naar “doorstroomwoningen”, zo ja, kunnen zij 
dan zelf de regie voeren, dit zijn immers de professionals? 
 
Antwoord 3: 
Het Leger des Heils krijgt zeker steun in haar roep naar doorstroomwoningen. Een eerste voorbeeld 
hiervan is de extramuralisering van de Boschstraat. Het pand , waarin intramurale opvang geboden 
werd, was binnen een half jaar leeg. De corporaties hebben in samenspraak met de Gemeente 35 
woningen aangereikt, die door de ex- bewoners van de Boschstraat met ambulante zorg bewoond 
konden worden. Ook aan het initiatief van het Leger des Heils om de Witte Flat in Wyckerpoort, 
voorheen bewoond door studenten, te gebruiken voor een groep daklozen met ‘lichtere problematiek’ 
is door de corporatie met steun van de Gemeente gerealiseerd onder regie van het Leger des Heils. 
En zie: de Witte Flat is een voorbeeldproject in Nederland geworden. 
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Vraag 4: 
Is het College genegen om eventueel wooncontainers ter beschikking te stellen voor tijdelijke 
menswaardige opvang waarbij verschillende doelgroepen gescheiden opgevangen kunnen worden? 
Wachtend op uw antwoord 
 
Antwoord 4: 
Het woonprobleem binnen de Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen maakt onderdeel uit van 
een veel breder probleem in Zuid- Limburg, waarin de vraag naar eenpersoons- en betaalbare 
huisvesting een knelpunt is. Dit thema staat centraal in de Bestuursopdracht Wonen en Zorg zoals 
door het College is vastgesteld en uitgezet. We zitten hier midden in. Of het plaatsen van 
containerwoningen een oplossing is is nu niet duidelijk, maar zeker de moeite waard om te 
onderzoeken. We zullen voor de specifieke doelgroep Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen 
inzetten voor meer geschikte woningen. Binnenkort zitten we aan tafel met corporaties voor hun 
aanbod voor 2017. 
 
Tot slot: 
Op elk moment dat u Singel 9 bezoekt zullen er mensen zijn, de ene dag wat meer dan de andere 
dag. Mensen die vanaf de straat onmiddellijk een dak boven hun hoofd nodig hebben en vinden in 
Singel 9, daar een bed krijgen, zich kunnen douchen en wat kunnen eten. Deze mensen hoeven dus 
niet hun nacht op straat door te brengen! Singel 9 heeft een capaciteit van 50 bedden, maar er 
worden tegenwoordig 30 bedden of minder gebruikt. Vanuit Singel 9 worden ze spoedig, na 
bespreking in de Centrale Voordeur en indicatie vanuit het WMO-loket doorgeleid naar een gepaste 
voorziening. De Voordeur bespreekt de groep uit Singel 9 elke week, echter binnen de Singel wordt 
vanaf de eerste stap over de drempel al gewerkt aan herstel.  
Een eerste opvang vanaf de straat, zoals nu uitgevoerd binnen Singel 9, zal er altijd moeten zijn, 
alleen al om de mensen van straat te houden. De allereerste opvang is sober, doch doelmatig. De 
geboden collectieve opvang is voldoende om de nacht veilig en beschermd door te brengen. 
Daklozen die verder willen met hun leven en hier weer hun eigen regie op willen hebben zullen zo 
snel mogelijk vanuit Singel 9 vervolgstappen willen zetten. En hierin stimuleren wij hen. Immers, we 
motiveren hen voor een passend zorgtraject waarin meer faciliteiten geboden worden ( privacy, 
eigen woonruimte, eigen begeleiding) en die hen de mogelijkheid biedt weer regie over hun eigen 
leven te krijgen. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
Jack Gerats,  
Wethouder Wmo, Welzijn, Buurten, Burgerparticipatie en Vergunningen 
 
 


