9

voorstel

Beslisnota voor de raad
Datum
Ons kenmerk

2 april 2013
OW1303-0146

Onderwerp

Maatschappelijke opvang - nachtopvang

Portefeuillehouder

N. Vedelaar

Informant
D. Flierman / L.G.J. van Eekeren
Eenheid/Afdeling
Ontwikkeling / Maatschappelijk Ontwikkeling
Telefoon
038-4982071 / 038-4982299
Email
d.flierman@zwolle.nl / lgj.van.eekeren@zwolle.nl
Bijlagen
1. Onderzoeksrapportage capaciteit nachtopvang

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
1. In te stemmen met de structurele uitbreiding van de nachtopvangcapaciteit met 15 plaatsen
in De Herberg.
2. In te stemmen met de realisering van 10 tot op termijn 12 nachtopvangplaatsen in de
locatie Burgemeester van Walsumlaan met als doel mogelijkheden te bieden voor zgn ‘timeout’ en het opvangen van piekbelasting.
3. De structurele kosten hiervan, te weten maximaal € 36.500 per maand te dekken uit de
decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang/oggz 2013 en verder.
Toelichting op het voorstel
Inleiding
Wij waarborgen dat niemand op straat hoeft te slapen. Hiertoe worden onder meer
maatschappelijke opvang voorzieningen geboden, waaronder nachtopvangvoorzieningen. In
de perspectiefnota 2013-2016 hebben wij u voorgesteld het subsidie ten behoeve van de
nachtopvang in het Nel Banninkhuis te beëindigen. Uw raad heeft hiermee ingestemd.
Bij deze besluitvorming is enige financiële ruimte gehouden om – mochten er toch in 2013
een aantal nachtopvangplaatsen decentraal beschikbaar moeten komen naast de Herberg–
deze passend te kunnen faciliteren. Ondanks dat in de tweede helft van 2012 door gemeente
en maatschappelijke partners maximaal is ingezet op uitstroom bleek in het najaar van 2012
door stijging van de instroom en beperkte uitstroom de nachtopvangcapaciteit niet voldoende
als tot sluiting van de nachtopvang in het Nel Banninkhuis zou worden overgegaan. Daarom
hebben wij in december 2012 besloten gedurende de (winter)periode van 1 januari 2013 tot
en met 3 april 2013 de nachtopvang in het Nel Banninkhuis te continueren en gedurende
dezelfde periode De Herberg dusdanig te faciliteren dat 15 extra nachtopvangplaatsen
geboden kunnen worden. Recent hebben wij deze periode verlengd tot het moment dat uw
raad tot een structurele oplossing heeft besloten. In de raadsinformatienota die wij uw raad
hieromtrent hebben doen toekomen in december 2012 hebben wij aangegeven dat wij actief
zouden inzetten op een traject gericht op beperking van de instroom en bevorderen van de
uitstroom. Ook is daarbij aangegeven dat wij samen met partijen en regiogemeenten in
dezelfde periode zou bezien in welke mate ook na de winterperiode structureel zou moeten
worden voorzien in nachtopvangcapaciteit en daarvoor aan de raad voorstellen doen. Dit
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voorstel geeft daaraan invulling, waarbij tevens invulling wordt gegeven aan de toezegging
aan de raad om inzicht te geven in de instroom, doorstroom en uitstroom (in relatie met de
treden van de woonladder) van de maatschappelijk opvang.
Beoogd effect
Het beoogde effect van het voorstel is dat er structureel voldoende nachtopvangplaatsen zijn
zodat niemand op straat hoeft te slapen.
Argumenten
1.1 Behoefte aan nachtopvangcapaciteit gestegen sinds november 2012
Geconstateerd is dat vanaf begin november 2012 de bezetting van de nachtopvang sterk is
toegenomen. De oorzaken hiervan zijn divers. Het betreft instroom van zowel een beperkt
aantal mensen van buiten de regio (schorsingen elders, voorzieningen vol), maar ook binnen
de regio veelal door een situatie van thuisloosheid die uiteindelijk leidt tot dakloosheid, maar
ook in beperkte mate als gevolg van huisuitzettingen als gevolg van financiële problemen en
dakloosheid vanwege relatieproblematiek. Daarbij speelt de situatie op de sociale
woningmarkt en de gevolgen van de economische crisis ook een rol. Tegelijk is een
verminderde doorstroming mogelijk door tekorten op de woningmarkt. Bij mensen met zware
problematiek is deze doorstroming sowieso lastig.
1.2 Het aantal personen die gebruik maken van nachtopvang is ook afgelopen maanden
omvangrijk
In december 2012 hebben wij besloten om gedurende de (winter)periode van 1 januari 2013
tot en met 3 april 2013 de nachtopvang in het Nel Banninkhuis te continueren en gedurende
dezelfde periode De Herberg dusdanig te faciliteren dat 15 extra nachtopvangplaatsen
geboden kunnen worden. De huidige bezetting van de nachtopvangplaatsen is ook de
afgelopen maanden nog relatief hoog gebleven. Ook in de afgelopen maanden zijn
regelmatig personen door de Herberg verwezen naar de nachtopvang in het Nel Banninkhuis
omdat De Herberg vol was. Vanaf januari 2013 worden er gemiddeld 8 bedden in het Nel
Banninkhuis bezet. De bedden worden gebruikt als nachtopvang voor personen die naar het
Nel Banninkhuis worden verwezen omdat De Herberg vol is of die in het Nel Banninkhuis
verblijven als gevolg van een zgn. time-out (schorsing) bij De Herberg.
1.3 Uitbreiding van nachtopvangcapaciteit is ook structureel gewenst
Uit het onderzoek dat wij hebben gedaan (zie bijlage 1) blijkt dat het gewenst is ook
structureel de nachtopvangcapaciteit uit te breiden met 15 plaatsen in De Herberg.
Om inzicht te krijgen of de sluiting van het Nel Banninkhuis van invloed is op de bedbezetting
in de Herberg is de bedbezetting op 4 verschillende momenten gemeten. Vastgesteld is dat
de bedbezetting in 2012 op verschillende meetmomenten boven de 100% lag. Op basis
hiervan is het aantal plekken in De Herberg met 15 uitgebreid. In eerste instantie daalde de
bezettingsgraad van de bedden in november 2012 tot 85% om in januari 2013 weer tot 104%
te stijgen. Daarnaast is vastgesteld dat ook in februari en maart regelmatig personen zijn
verwezen naar Het Nel Banninkhuis omdat De Herberg vol was en is.
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1.4. Stagnatie door- en uitstroom: pas op langere termijn oplossing mogelijk
Ook de afgelopen maanden is door betrokken partijen volop ingezet op uitstroom vanuit de
huidige nachtopvangvoorzieningen (Herberg, Nel Banninkhuis). Voor de huidige populatie
blijkt het op dit moment lastig uitstroom te realiseren. Redenen hiervoor zijn divers en per
persoon verschillend. In het algemeen wordt geconstateerd dat mensen onnodig lang in de
opvang blijven omdat de doorstroming naar goedkope betaalbare woningen op dit moment
stokt vanwege de beperkte mogelijkheden op de sociale woningmarkt. Daarbij wordt een deel
van de nachtopvangcapaciteit bezet door mensen die meer geholpen bij andere woonvormen
(begeleid- of beschermd wonen), maar aangezien deze veelal niet toegerust zijn op de
problematiek van de doelgroep is voor een deel van de doelgroep uitstroom slechts beperkt
mogelijk. Te denken valt daarbij aan dak- en thuislozen die verpleegbehoeftig zijn of kampen
met ernstige psychische- en gedragsproblemen. Voor een aantal personen lijkt de opvang
daarmee een permanente woonvoorziening geworden, in plaats van het tijdelijk bieden van
onderdak.
1.5 De locatie voldoet aan de eisen (de zgn. 6-b’s)
In De Herberg zijn mogelijkheden en is ruimte voor extra nachtopvangplaatsen. De
gebruiksvergunning van De Herberg is verstrekt voor een maximaal aantal personen van 78,
inclusief 3 personeelsleden. Dit geeft de ruimte om binnen de Herberg de 15
nachtopvangplaatsen structureel te realiseren. De locatie voldoet aan de zgn. 6-b’s te weten
bruikbaar, beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar, beheersbaar en bespreekbaar. Wat betreft
De Herberg geldt een door de Driehoek vastgesteld beheersplan en is een
begeleidingscommissie actief waarin de Herberg, buurtbewoners en – bedrijven, politie en
gemeente deelnemen onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. In deze beheerssituatie
is geen sprake van (ernstige) overlast. Er zijn geen bezwaren tegen de voorgestelde
uitbreiding van nachtopvang in de Herberg.
2.1 Flexibele nachtopvang is nodig vanwege piekbelasting onder meer in de winter en bij
schorsingen
De afgelopen periode heeft geleerd dat het aantal mensen dat gebruik maakt van de
nachtopvang per nacht soms een variatie kan kennen van 13 per nacht. Enige flexibiliteit is
dus nodig. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met 5 personen die met
regelmaat buiten slapen en die tijdens een koudeperiode, waarbij de winterregeling
afgekondigd is, ook in de nachtopvang dienen te kunnen verblijven. Gezien de hierboven
beschreven context en de al hoge bezetting van de bestaande nachtopvangcapaciteit is er
op dit moment zonder maatregelen te weinig flexibiliteit in het nachtopvangaanbod om deze
winterperiode te kunnen waarborgen dat niemand op straat hoeft te slapen. Bovendien kan
een dergelijke flexibele opvang ingezet worden voor personen die als gevolg van een zgn.
time-out (schorsing) bij de Herberg elders tijdelijk opgevangen moeten worden. Inschatting is
dat een dergelijke flexibele ‘schil’ uit ca. 10 tot 12 nachtopvangplaatsen zou moeten bestaan,
waarvan de inschatting is dat er 3 tot 6 plaatsen met name ingezet zullen worden in verband
met schorsingen bij De Herberg.
2.2 De locatie voldoet aan de eisen (de zgn. 6-b’s)
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In de beschermd wonen-voorziening voor langdurig daklozen van het Leger des Heils op de
locatie Burgemeester van Walsumlaan zijn mogelijkheden en is ruimte voorzien voor
nachtopvangplaatsen. In 2011 is door ons zowel een omgevingsvergunning als een
gebruiksvergunning verleend. De huidige gebruiksvergunning voorziet naast 30 plekken
beschermd wonen in 10 plekken nachtopvang. Er zal een gewijzigde gebruiksvergunning
aangevraagd dienen te worden voor 2 extra plekken nachtopvang. Deze twee extra plekken
kunnen niet eerder gerealiseerd worden dan nadat een aangepaste gebruiksvergunning is
afgegeven. Voor deze locatie geldt een door de Driehoek vastgesteld beheersplan en is een
begeleidingscommissie actief waarin het Leger des Heils, buurtbewoners en – bedrijven,
politie en gemeente deelnemen onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Wij hebben
vastgesteld dat de locatie in beginsel voldoet aan de zgn. 6-b’s te weten bruikbaar,
beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar, beheersbaar en bespreekbaar. Ten aanzien van
beheersbaarheid en bespreekbaarheid zijn vanuit de begeleidingscommissie en vanuit de
omwonenden van de locatie Burgemeester van Walsumlaan argumenten naar voren gebracht
waarbij de kern is dat gevreesd wordt voor verergering van overlast van de doelgroep van
deze voorziening door de invulling van in eerste instantie 10 en mogelijk later 12 plaatsen
nachtopvangcapaciteit op deze locatie. Wij merken op dat de locatie redelijk geïsoleerd ligt en
daarmee goed beheersbaar is. Het risico van overlast is met name aanwezig bij de
looproutes naar en van de C1000 aan de Forelkolk, in het verlengde ervan naar het parkje bij
de Forelvijver en het tunneltje ter hoogte van de studentenhuisvesting/kinderopvang. Wij zijn
van mening dat door een aantal door ons te nemen gerichte maatregelen deze overlast kan
worden voorkomen (zie vervolgparagraaf) en teruggedrongen en deze argumenten geen
aanleiding zijn om de nachtopvangplaatsen niet op deze locatie te willen realiseren.
2.3 Nachtopvang Nel Banninkhuis voldoet qua kwaliteit niet meer en is relatief kostbaar
De locatie aan de Burgemeester van Walsumlaan heeft sterk de voorkeur boven het Nel
Banninkhuis. Reden hiervoor is dat het Nel Banninkhuis qua kwaliteit niet meer voldoet aan
de eisen van deze tijd. Ook zijn de kosten relatief hoog voor het aantal plaatsen dat nodig is.
Voorstel is daarom het Nel Banninkhuis als nachtopvang definitief te sluiten, zodra de
gemeenteraad besloten heeft over het voorstel om 10 tot 12 plaatsen nachtopvang te
realiseren aan de Burgemeester van Walsumlaan.
Risico’s
Er zijn enkele risico’s te onderkennen bij dit voorstel.
Ten eerste is er een risico op maatschappelijke onrust in de omgeving van de locatie
Burgemeester van Walsumlaan. De bijeenkomst voor de omwonenden van de locatie
Burgemeester van Walsumlaan gaf aan dat bij bewoners onrust is ontstaan waarbij
verergering van overlast van de doelgroep van deze voorziening door de invulling van 10 tot
12 plaatsen nachtopvangcapaciteit op deze locatie gevreesd wordt. Alhoewel overlast van
deze doelgroep niet valt uit te sluiten zijn wij van mening dat door gerichte maatregelen (zie
vervolgparagraaf) deze overlast kan worden voorkomen en teruggedrongen. Deze
maatregelen zullen besproken worden met begeleidingscommissie en de buurt. Wij hopen en
rekenen er op dat de maatregelen spoedig effect opleveren en daarmee de onrust in de buurt
wordt beperkt.
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Ten tweede is er ten aanzien van de groep asielzoekers die nu nog in de maatschappelijke
opvang een risico. Wij hebben in de raadsinformatienota over dit onderwerp in december
2012 aangegeven dat er op dat moment 12 uitgeprocedeerde asielzoekers gebruik maakten
van de bestaande nachtopvangcapaciteit binnen de maatschappelijke opvang, terwijl het de
vraag was of er een grond is om deze mensen op te vangen. Wij hebben daarbij aangegeven
dat wij deze mensen in de winterperiode zouden blijven opvangen, maar die tijd ook zullen
benutten om zorgvuldig per persoon te bezien wat de situatie is en of en hoeverre er een
grond is om deze personen ook na de winterperiode te blijven opvangen in de
maatschappelijke opvang. In de afgelopen periode is er onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden om in Nederland te kunnen blijven of om terug te keren. Er is daarbij in
ogenschouw genomen of de situatie reden geeft om deze mensen te blijven opvangen
(schrijnende situaties of medische belemmeringen) conform ons beleid. Dit heeft bij het
merendeel van deze personen (die nu nog in de maatschappelijke opvang in Zwolle
verblijven) het resultaat gehad dat er geen redenen zijn om deze mensen blijvend op te
vangen. Zij kunnen volgens de door het rijk daartoe bevoegd geachte organen veilig
terugkeren naar hun eigen land waardoor opvang in Nederland niet meer nodig is, hebben
een ongewenst verklaring (misdrijf gepleegd waardoor verblijf in Nederland uitgesloten is) of
op hun laatste procedure is negatief beschikt. In overleg met de partners in het Lokaal
Terugkeer Overleg (LTO) wordt voor iedere asielzoeker een plan gemaakt voor uitstroom uit
de opvang. Tot op heden hebben deze mensen niet meegewerkt aan hun terugkeer naar het
land van herkomst. Er is daarmee een risico dat deze mensen niet willen meewerken aan hun
terugkeer naar het land van herkomst. Over deze groep en over nieuwe asielzoekers die een
beroep doen op maatschappelijke opvang zijn heldere afspraken gemaakt met De Herberg,
het Leger des Heils en de GGD (Centrale Toegang). Bij nieuwe (uitgeprocedeerde)
asielzoekers waarvan het op voorhand niet helder is of zij een beroep kunnen doen op
noodopvang geldt dat zij voor één of enkele dagen opgevangen worden in de
maatschappelijke opvang. Tijdens deze periode wordt beoordeeld of mensen in aanmerking
komen voor noodopvang. Als er geen argumenten hiervoor zijn en mensen kunnen volgens
de daartoe bevoegde instanties terugkeren naar het land van herkomst is er geen grond om
(blijvend) een beroep te doen op opvang in Zwolle.
Financiën
In dit voorstel zijn de kosten opgenomen voor de uitbreiding van de nachtopvang voor de
periode van een half jaar. Structureel is er vanaf 2014 op jaarbasis een bedrag van € 380.680
nodig voor dit voorstel en voor het restant van 2013 een bedrag van € 36.500 per maand
vanaf het moment dat de raad heeft besloten en dit besluit tot uitvoer kan worden gebracht.
In de perspectiefnota 2013-2016 is een bedrag van € 110.000 structureel gereserveerd voor
decentrale nachtopvangcapaciteit. Daarnaast is op basis van de juni- en septembercirculaire
2012 voor 2013 de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang/oggz opgehoogd met
ca. 300.000. Met de combinatie van reservering en ophoging is het nipt mogelijk het voorstel
te dekken binnen de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang/oggz 2013 en verder.
Voor wat betreft 2014 en verder uiteraard onder voorbehoud van vaststelling van de begroting
door de raad en wijzigingen van de decentralisatie-uitkering. In algemene zin constateren wij
dat de omvang van de decentralisatie-uitkering per jaar aan wijzigingen onderhevig is. Zeker
als het gaat om de decentralisatie-uitkering 2014 worden wijzigingen verwacht, maar deze
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worden pas helder bij de mei/juni-circulaire. Mocht dit leiden tot een negatief herverdeeleffect
dan is ons uitgangspunt dat in eerste instantie bezuinigingen zullen moeten plaatsvinden
binnen de maatschappelijke opvang-oggz om een beroep op de algemene middelen te
voorkomen.
Communicatie
Met de betrokken instellingen (De Herberg en het Leger des Heils) is intensief samengewerkt
bij de uitvoering van het onderzoek naar de benodigde capaciteit voor de maatschappelijke
opvang en de voorgestelde aanpak. Verder heeft overleg plaatsgevonden met de
regiogemeenten, waarbij zij op de hoogte zijn gesteld over dit voorstel. De regiogemeenten
en instellingen hebben met instemming kennis genomen van het voorgenomen besluit.
Er zijn gesprekken gevoerd met de begeleidingscommissie Burgemeester Van
Walsumlaan/Oostzeelaan, begeleidingscommissie Nel Banninkhuis en de
begeleidingscommissie De Herberg. Aan de hand van het communicatieprotocol “Welkom in
mijn wijk” heeft vervolgens ook een buurtbijeenkomst plaatsgevonden met de omwonenden
van de locatie Burgemeester van Walsumlaan om op basis daarvan te kunnen beoordelen of
aan alle condities wordt voldaan voor realisatie van de uitbreiding.
Resultaat hiervan is dat de beheerscommissies van de Herberg en Nel Banninkhuis alsmede
de stichting die het Nel Banninkhuis exploiteert kennis hebben genomen van het
voorgenomen besluit en geen bezwaren hebben geuit tegen het voorgenomen besluit. Vanuit
de begeleidingscommissie en vanuit de omwonenden van de locatie Burgemeester van
Walsumlaan zijn argumenten naar voren gebracht waarbij de kern is dat gevreesd wordt voor
verergering van overlast van de doelgroep van deze voorziening door de invulling van 10 tot
12 plaatsen nachtopvangcapaciteit op deze locatie. Wij zijn van mening dat door een aantal
gerichte maatregelen (zie vervolgparagraaf) deze overlast kan worden beperkt en
teruggedrongen en deze argumenten geen aanleiding zijn om de nachtopvangplaatsen niet
op deze locatie te willen realiseren. Wij hebben de omwonenden en de
begeleidingscommissie hierover geïnformeerd middels een brief vóór en na
collegebesluitvorming zoals dit aan hen is toegezegd.
De betrokken partijen en de beheers/begeleidingscommissies van de voorzieningen (alsmede
de omwonenden van de locatie Burgemeester van Walsumlaan) zijn van het collegebesluit en
het raadsvoorstel op de hoogte gesteld.
Vervolg
Ten aanzien van de locatie Burgemeester van Walsumlaan is het belangrijk scherp te zijn op
alle signalen van overlast dan wel overlastbeleving en daarvoor passende maatregelen te
treffen. Aanvullend op de maatregelen en samenwerkingsafspraken die al gelden vanuit het
beheersplan en de afstemming in de begeleidingscommissie zetten wij in op een intensivering
van het voorkomen en aanpakken van overlast in de omgeving Burgemeester van
Walsumlaan:
- het intensiveren van contact met buurtbewoners die ernstige overlast ervaren.
- het verbeteren van verlichting op de door bewoners aangegeven plaatsen.
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-

een persoonsgerichte aanpak van de betrokken overlastgevers met een combinatie
van zorg en waar nodig inzet van drang en dwang.
- uitbreiding van het aanwijzingsgebied, op grond van de Algemene Plaatselijke
Verordening Zwolle, waar het voorhanden hebben en gebruik van alcohol niet is
toegestaan en bijbehorende handhavingsafspraken met de politie aan de orde zijn.
- te onderzoeken of het verkrijgen van alcoholische dranken voor de doelgroep op een
andere manier geregeld kan worden, zodat de overlast op looproutes wordt beperkt
en dit gekoppeld kan worden aan een alcoholreguleringsprogramma.
Deze maatregelen zullen besproken worden met begeleidingscommissie en de buurt. Tevens
willen we nadere afspraken maken met de begeleidingscommissie over evaluatie van overlast
en overlastbeleving.
De komende jaren wordt actief ingezet op preventie om de instroom in de maatschappelijk
opvang te laten afnemen. Hier ligt voor Zwolle en de regio een forse, maar niet eenvoudige
opgave. Hiervoor wordt op dit moment op diverse thema’s samengewerkt door de gemeente
Zwolle, maatschappelijke partners, woningbouwcorporaties en regiogemeenten. Inzet is om
tot een strategische aanpak te komen om de instroom te beperken en de uitstroom te
bevorderen.
Daarnaast onderzoekt de gemeente Zwolle samen met maatschappelijke partners
mogelijkheden om alternatieve woonvoorzieningen te realiseren om de instroom van de
maatschappelijke opvang te beperken. Zo wordt het principe van ‘Housing First” verkend
waarbij wordt ingezet op het zelfstandig wonen van mensen uit de maatschappelijke opvang
zonder behandelvoorwaarden vooraf met ambulante (woon) begeleiding. Het Housing First
concept is met name geschikt langdurig thuislozen of geïnstitutionaliseerde met een
individualistisch levensstijl, die ongeschikt zijn voor groepswonen.
Er is behoefte aan woningen voor zelfstandig of zelfstandig wonen met begeleiding, maar ook
om doorstroom in de beschermd woonvoorzieningen op gang te brengen. Uitbreiding van
deze voorzieningen lijkt op korte termijn niet direct aan de orde aangezien het zorgkantoor bij
de zorgpartijen heeft aangegeven tot een bepaalde vermindering te willen komen. Mogelijk
kunnen de regiogemeenten een rol spelen in de beschikbaarstelling van passende woningen
om zo de druk op de woningmarkt in Zwolle te verminderen. In dit kader wordt samen met de
woningcorporaties gekeken naar tijdelijke huisvesting wat eventueel ook ingezet kan worden
als mensen uitstromen uit de opvang.
Deze inspanningen moeten enerzijds de instroom beperken en de uitstroom bevorderen,
maar tevens een antwoord geven op de vraag of en in welke mate er ook op lange termijn de
nachtopvangcapaciteit nodig blijft zoals in het voorstel aangegeven.
In de rapportage constateren wij dat er ook mensen van buiten de regio gebruik maken van
nachtopvang in Zwolle. Overigens maken deze mensen in het algemeen kortdurend gebruik
van de nachtopvang. Zo blijft het grootste deel van de mensen van buiten de regio korter dan
een week in de nachtopvang. De afspraak is gemaakt met De Herberg en het Leger des Heils
is dat mensen die vanuit buiten de regio komen direct terug worden verwezen naar de regio.
Wanneer er niet direct een alternatief is, is de afspraak gemaakt dat mensen wel opgevangen
worden in Zwolle, maar direct daarna door de Centrale Toegang gekeken wordt welke plek
geëigend is buiten de regio en uitstroom in gang wordt gezet. Wij zullen in 2013 hier op
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monitoren ook in het kader van onze uitvoeringsovereenkomsten met de GGD, De Herberg
en het Leger des Heils.
Daarnaast is geconstateerd dat een deel van de nachtopvangcapaciteit bezet wordt door
mensen die meer geholpen zijn bij andere woonvormen (begeleid- of beschermd wonen).
Aangezien deze woonvormen veelal niet toegerust zijn op de problematiek van de doelgroep
is voor een deel van de doelgroep uitstroom slechts beperkt mogelijk. Te denken valt daarbij
aan dak- en thuislozen die verpleegbehoeftig zijn of kampen met ernstige psychische- en
gedragsproblemen. Voor een aantal personen lijkt de opvang daarmee een permanente
woonvoorziening geworden, in plaats van het tijdelijk bieden van onderdak. Met onder meer
de partners van het platform Wonen Welzijn en Zorg gaan we op korte termijn in het kader
van ‘passende ouderenzorg’ hierover in gesprek om te bezien of hier een oplossing voor kan
worden gevonden.
Aan de raad is ook aangegeven dat we in het 2e kwartaal 2013 zullen rapporteren over de
voortgang van de meerjarendoelstellingen van het Stedelijk Kompas.
Openbaarheid
Het voorstel is openbaar (na bekendmaking van besluit aan betrokken partijen voorafgaand
aan bekendmaking aan de pers).

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

drs. H.J. Meijer, burgemeester

drs. O. Dijkstra, secretaris
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voorstel

Datum
Ons kenmerk

2 april 2013
OW1303-0146

Besluit
Jaargang
Nummer
Onderwerp

2013
maatschappelijke opvang - nachtopvang

De raad van de gemeente Zwolle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 19 maart 2013

besluit:
1. In te stemmen met de structurele uitbreiding van de nachtopvangcapaciteit met 15 plaatsen
in De Herberg.
2. In te stemmen met de realisering van 10 tot op termijn 12 nachtopvangplaatsen in de
locatie Burgemeester Van Walsumlaan met als doel mogelijkheden te bieden voor zgn ‘timeout’ en het opvangen van piekbelasting.
3. De structurele kosten hiervan, te weten maximaal € 36.500 per maand te dekken uit de
decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang/oggz 2013 en verder.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de voorzitter,

de griffier,
--
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