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Gemeente

oosenR daal Raadsmededeling

Datum: Nr.:

Van: het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Corné van Poppel

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan

Onderwerp: Stand van zaken opvang Chronisch Drugsverslaafden

Bijlage: geen

Kennisnemen van
De geplande stappen om te komen tot een adequate huisvesting van chronisch drugsverslaafden.

lnleiding
ln ons antwoord op de 24 uursvraag "Stand van .zaken alternatieven voor woonvoorziening
drugsverslaafden" hebben wij aangegeven u nader te informeren over de uitkomst van een
bestuurlijk overleg op 3 november j.l. met de centrumgemeente voor maatschappelijke opvang,
Bergen op Zoom. ln dat bestuurlijk overleg werden de uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek
van onderzoeksbureau HRM naar de omvang en aard van de doelgroep daklozen en de
huisvestingsmogelijkheden voor deze doelgroep.

I nformatie/ke rn boodschap
Het onderzoek naar de totale populatie dak- en thuislozen in deze regio is deze zomer afgerond. Er is

zicht op de woonwensen en de (zorg/ ondersteuningsbehoeften) van de dak- en thuislozen. Hierdoor
is ook meer inzicht ontstaan in de verslavingsproblematiek. Daaruit blijkt dat een deel van de groep
onder bepaalde condities in diverse woonvormen kan worden ondergebracht, waardoor concentratie
in een hostel niet noodzakelijk is.

Op basis van deze resultaten is de gemeente Bergen op Zoom in gesprek met de aanbieders van
Beschermd Wonen om tot een passend aanbod te komen voor de mensen die daarvoor in
aanmerking komen. Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van Housing First. ln dit concept
(wat naar verwachting begin 201"7 van start gaat) worden langdurig daklozen met complexe
problemen (waaronder ook verslaving) ambulant intensief begeleid. Het is de bedoelingen dat de

woningen voor Housing First verspreid zijn over alle gemeenten in de regio. ln tussentijd worden de
daklozen die in beeld zijn, regelmatig opgezocht door het OGGZ-team. (waarin GGZ WNB, Novadic
Kentron, Wij ZijnTraversegroep, politie en GGD samenwerken). Het OGGZ-team heeft als opdracht om
deze mensen toe te leiden naar reguliere zorg/ hulp/ begeleiding.

Consequenties
De gemeente Roosendaal en de gemeente Bergen op Zoom werken nauwe samen met de andere
gemeenten en de andere betrokken part¡jen (zorgaanbieders, corporaties) om duurzame huisvesting
te realiseren voor kwetsbare mensen (waaronder chronisch drugsverslaafden). Een groot Hostel voor
chronisch drugsverslaafden wordt niet langer gezien als de oplossing voor de problematiek van deze
(in de praktijk qua samenstelling heterogene) doelgroep. Samen met AlleeWonen zoeken we naar
geschikte woonruimten om pilots Housing First te starten.

De gemeente Roosendaal, AlleeWonen en Novadic Kentron zijn in overleg om tot een goede
financiële afwikkeling te komen van de gemaakte kosten in het kader van het project
Woonvoorziening Chronisch Drugsverslaafden aan de Wouwseweg. De beheergroep is inmiddels
ontbonden.

Communicatie
Communicatie over ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk opvang en beschermd wonen
wordt georganiseerd door de centrumgemeente Bergen op Zoom.



Vervolg(procedure)
Wij zullen u in 2077 informeren over de uitvoering van de genoemde pilots Housing First.

Bijlagen
geen

Afsluiting en ondertekening
W¡j vertrouwen erop U hiermede voldoende hebben geihformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Ro
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