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Raad
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Beslisnota voor de raad
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Bijlagen
Beheersplan Beschermd Wonen/Nachtopvang Burgemeester van Walsumlaan
Ontwerp besluit
Het college besluit:
Kennisnemen en vaststellen van het bijgevoegde beheersplan voor de faciliteit van het
Beschermd Wonen en de Nachtopvang aan de Burgemeester van Walsumlaan.
Collegebesluit d.d.:
Conform
Gewijzigd
Aangehouden
Teruggenomen
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
In verband met de sluiting van de het Nel Banninkhuis wordt de faciliteit voor de nachtopvang
van de doelgroep ondergebracht bij het Leger des Heils aan de van Walsumlaan. Het gaat
hierbij om de nachtopvang voor maximaal 12 personen. Om overlast te voorkomen is voor de
verschillende faciliteiten voor dak- en thuislozen een beheersplan opgesteld. Vanwege
uitbreiding van de functie van het complex aan de van Walsumlaan is het noodzakelijk om het
beheersplan op onderdelen te herzien. Het herziene beheersplan is geagendeerd en
besproken in zowel de begeleidingscommissie (2x) als de Driehoek. Hieraan voorafgaand is
separaat afgestemd met het OM.
Beoogd effect
Het beoogd effect van het beheersplan is om overlast in en rond de locatie te voorkomen en,
indien deze zich toch voordoet, adequaat te kunnen aanpakken. De begeleidingscommissie is
verantwoordelijk voor toezicht op de juiste uitvoering van het beheersplan.
Argumenten
• Noodzaak tot het voorkomen, verminderen en adequaat aanpakken van overlast
• Afspraak met omwonenden dat beheersplan wordt aangepast
• Beheersplan is “handleiding” voor taakstelling van de begeleidingscommissie
• Een actueel beheersplan is leidraad voor instellingen, politie en gemeente.
Risico’s
Indien er geen goede afspraken zijn voor de aanpak van eventuele overlast kunnen opnieuw
grote problemen met de buurt ontstaan.
Financiën
Niet aan de orde.
Communicatie
Niet aan de orde.
Vervolg
N.v.t.
Openbaarheid
Openbaar
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