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lntentieverklaring Domus voorziening

Kennisnemen van
De ondertekening van de intentieverklaring Domus voorziening West-Brabant West door wethouder Zwan
namens de centrumgemeente Bergen op Zoom.

lnleiding
Gemeente Bergen op Zoom is als Centrumgemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van het
Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Omvang voor de reg¡o West-Brabant West (Bergen op Zoom,
Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht). Onze regio heeft al geruime tijd te
maken met een tekort aan passend aanbod voor de doelgroep met complexe multiproblematiek
(psychiatrische en verslavingsproblematiek), die veelal ook een zwervend bestaan leidt. Dit is ook naar
voren gekomen uit de analyse van het bestaande versus gewenste aanbod voor Beschermd Wonen en

Maatschappelijke Opvang welke is uitgevoerd in het kader van het project "Juiste Ondersteuning op de
Juiste Plek" en u¡t het OGGZ-onderzoek. Dit tekort aan passend aanbod leidt niet alleen tot een continue
overbelasting van het OGGZ-team en de Maatschappelijke Opvang, maar zorgt er ook voor dat deze uiterst
kwetsbare mensen niet de ondersteuning krijgen die ze eigenlijk nodig hebben. Hiermee laat onze regio
dus tot dusver een "steek vallen" als het gaat om de wettelijke verplichting van het bieden van passende

opvang en begeleiding voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Met de wens om ook voor doelgroep met complexe multiproblematiek in onze regio een passend aanbod
hebben, heeft wethouder Van der Zwan namens de Centrumgemeente Bergen op Zoom de
lntentieverklaring Domus voorziening West-Brabant West ondertekend. ln deze raadsmededeling wordt
toegelicht wat het tekenen van deze intentieverklaring betekent voor deze regio.

I nformatie/kern boodscha p

ln de zoektocht naar een passende oplossing voor deze complexe doelgroep zijn er vanaf september 2020
diverse gesprekken gevoerd met het Leger des Heils over de mogelijkheden van het opzetten van een

zogenaamde Domus voorziening in onze regio. Een Domus voorziening is een beschermde woonvorm voor
dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen

kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. Het Leger des Heils heeft veel ervaring met
het bieden van dergelijke woonbegeleiding. Om meer te weten te komen over deze voorziening raden we
u aan het volgende filmpje te bekijken: nt,ot'//***.uortub"..om/watch?v= UimFxGlscQ.

Omdat het opzetten van een dergelijke voorziening gepaard gaat met het maken van goede

samenwerkingsafspraken in de zorg- en veiligheidsketen heeft het Leger des Heils in afstemming met
diverse partners een lntentieverklaring opgesteld. Naast GGZ-WNB, Novadic Kentron en WijZijn
Traversegroep is ook Bergen op Zoom vanuit haar rol als centrumgemeente voor Beschermd Wonen en

Maatschappelijke opvang gevraagd om de lntentieverklaring te ondertekenen. ln het proces dat voorafging
aan het ondertekenen van de lntentieverklaring heeft er veelvuldig afstemming plaats gevonden tussen
het Leger des Heils en de ondertekenaars van de verklaring, alsmede het Zorg & Veiligheidshuis de
Markiezaten en het OGGZ-team.

De gemeente Bergen op Zoom heeft daarnaast vanuit haar rol als Centrumgemeente de andere



gemeenten in de regio meegenomen in de totstandkoming en ondertekening van de lntentieverklaring

Consequenties
Met de ondertekening van de intentieverklaring kan het Leger des Heils verdere stappen zetten ¡n de
realisatie van de Domus voorziening. Om Beschermd Wonen te kunnen/mogen bieden in onze regio zal het
Leger des Heils in moeten stromen in de overeenkomst voor Beschermd Wonen. Hiervoor moet het Leger
des Heils zich inschrijven op de betreffende overeenkomst en zal door de afdeling inkoop &
contractmanagement van de gemeente Bergen op Zoom worden getoetst of het Leger des Heils voldoet
aan alle inschrijvingseisen.

Het Leger des Heils is daarnaast gestart met een onderzoek naar mogelijke locaties voor de voorziening
binnen de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal. De opties die hieruit komen zullen worden
besproken met de wethouders Van der Zwan (Bergen op Zoom) en Klaar Koenraad (Roosendaal). lndien
gewenst zal er ook een wijkscan worden uitgevoerd om te toetsen of een bepaalde locatie passend is voor
een dergelijke voorziening.

Communicatie
lndien er meer informatie is gewenst over de ontwikkelingen rondom de realisatie van de Domus
voorziening, dan bestaat de mogelijkheid om hiervoor een informatiebijeenkomst te organiseren. ln
afstemming met de griffie kan hiervoor naar een passend moment gezocht worden.

Vervolg(procedure)
De raad zal worden geïnformeerd over de uitkomst van de locatieverkenning.
Zodra er relevante ontwíkkelingen zijn in het kader van realisatie van een Domus voorziening in onze regio
wordt de raad hierover geïnformeerd.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roose
De secretaris, De burge


