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Handhaving en Toezicht

Geachte leden en duoburgerleden,
In de gecombineerde commissievergadering van 25 mei jongstleden is de volgende vraag gesteld: Heeft de actie van
Roosendaal om meer dak- en thuislozen vroegtijdig van straat te halen gevolgen voor Bergen op Zoom? Komen er
hierdoor bijvoorbeeld in Bergen op Zoom als centrumgemeente minder dak- en thuislozen? Er is in de commissie
toegezegd hier schriftelijk op te reageren.
Uit het betreffende krantenartikel in BN-De stem, lijkt te volgen dat de gemeente Roosendaal zelf met een Housing First
project gaat beginnen. Dat is niet het geval. De gemeente Roosendaal gaat niet zelf meer dak- en thuislozen van straat
halen. De gemeente Roosendaal heeft er destijds voor gekozen om in het kader van de chronisch verslaafden onderzoek
te laten doen naar de lokale situatie in Roosendaal. Een van de uitkomsten van dat onderzoek was dat het concept
Housing First een mooie oplossing zou kunnen bieden vooreen gedeelte van de groep daklozen in Roosendaal.
Zoals eerder aangegeven bestaat DE dakloze niet. Dit betekent dat er ook niet één instrument is dat voor alle daklozen
werkt. Daarom is het van belang dat er een breder scala aan instrumenten wordt ingezet. In het krantenartikel worden
doelgroepen en instrumenten door elkaar gebruikt, zodat er een verwarrend beeld ontstaat.
De situatie als volgt: Wij gaan als centrumregio aan de slag met Housing First (naast diverse andere instrumenten, zie
voor meer informatie hierover het Jaarplan Regionaal Kompas 2016). Het concept richt zich op mensen die langere tijd
dakloos zijn en relatief zware problematiek kennen. Vanuit de centrumgemeente wordt dit concept opgezet in overleg
met de regiogemeenten, de woningcorporaties en zorgaanbieders in de regio. Er is een gezamenlijk inspanning nodig om
de problematiek van deze mensen te tackelen. Daarom juichen wij het toe dat Roosendaal hier in ieder geval positief
tegenover staat.
Roosendaal gaat dus geen eigen project opstarten maar participeert in het gezamenlijke traject van onze regio. Als het
ons als regio lukt om de maatregelen zoals Housing First, goed te implementeren dan gaat dit zorgen voor minder
daklozen (op straat) in Bergen op Zoom en verder in de regio.
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