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Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Tijdens de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij van 4 juli heb ik beloofd om u op de hoogte te houden
van de ontwikkelingen rondom de groep daklozen die van het stadspark Kijk in de Pot naarde Ruytershoveweg is
verplaatst. We hebben in die vergadering ook gesproken over een verdiepingsbijeenkomst voor de raad over de dak- en
thuislozenproblematiek.
In deze briefstel ik u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen aan de Ruytershoveweg en ga ik in op de aanpak na 1
augustus. Ook ga ik kort in op verdiepingsbijeenkomst.

Ontwikkelingen Ruytershoveweg
Op 23 juni is aan de 10 mensen die in het stadspark Kijk in de Pot kampeerden te verstaan gegeven dat zij daar uiterlijk
27 juni weg moesten zijn. Als tijdelijk alternatief is hen toestemming verleend om tot 1 augustus op het terrein van de
oude gemeentekwekerij aan de Ruytershoveweg te verblijven. Het college had voor deze aanpak gekozen omdat
hierdoor de overlast op de Kijk in de Pot weggenomen werd. Tegelijkertijd werd voorkomen dat deze mensen zich direct
naar andere locaties in de (binnen)stad zouden verplaatsen. De opzet was ook dat betrokkenen op deze manier een
maand de tijd hadden om een ander heenkomen te zoeken en dat ze beter vindbaar zouden zijn voor het OGGZ-team
(bemoeizorg). Ook zou deze maand bekeken worden wat wenselijk is voor eventuele uitbreiding van de plaatsen in de
opvang.
De maand is bijna ten einde en we kunnen stellen dat de beoogde opzet is geslaagd. De overlast in Kijk in de Pot is
weggenomen en is niet elders in de stad opgedoken. Medewerkers van het OGGZ-team, politie en gemeentelijke
handhaving hebben er gezamenlijk aan bijgedragen dat het tijdelijke verblijf aan de Ruytershoveweg goed is verlopen.
De medewerkers van het OGGZ-team hebben het als positief ervaren dat zij een groep mensen die normaliter zorg mijdt
op één plek konden vinden. Over het algemeen waren de betrokkenen toegankelijker dan anders en stonden zij meer
open voor contact met zorgverleners. De indruk bestond dat het geboden alternatief tijdelijk rust bood en dat er sprake
was van (tijdelijk) verminderd gebruik van middelen.
Zoals eerder gemeld, is er bij de meeste betrokkenen sprake van forse (verslavings-)problematiek en de situatie kan per
persoon van dag tot dag verschillen. De volgende stand van zaken is dus een momentopname. Van de 10 personen
hebben er inmiddels een aantal de weg naar de opvang gevonden. Anderen verblijven her en der binnen hun eigen
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netwerk of op andere plekken buiten. De meesten zijn in beeld en er is geregeld contact met medewerkers van de
opvang of het OGGZ-team. Dit wil nog niet zeggen dat het altijd lukt om hen toe te leiden naar zorg. Een paar personen
haken goed aan en hebben perspectief op een woning (regulier of via Housing First). Een persoon is vertrokken naar een
andere regio en een persoon zit in detentie.
Inmiddels verblijft er niemand meer op de aangewezen locatie. Er staan nog een paar tenten, maar daar verblijft niemand
meer in. Wat nog niet is weggehaald, zal vanaf 1 augustus worden opgeruimd. Ook de toilet en watertank zullen dan
worden weggehaald.

Vervolg na 1 augustus
Op 1 augustus kunnen de betrokken personen niet meer verblijven aan de Ruytershoveweg en zal er worden
gehandhaafd. Op de locatie zelf zal dit waarschijnlijk geen grote gevolgen hebben omdat er niemand meer verblijft. Vanaf
1 augustus zal er ook op andere locaties gehandhaafd worden om verspreidingseffecten tegen te gaan. Om goed te
kunnen handhaven, moet er een alternatief beschikbaar zijn waar deze mensen kunnen slapen. Als de opvang met 18
plaatsen vol zit, is er geen alternatief. Een aantal mensen wil geen gebruik van de Opvang maken. De inschatting is
echter wel dat wanneer er gehandhaafd wordt op buitenslapen, er toch meer mensen gebruik willen maken van de
opvang. De druk wordt dan immers opgevoerd. Om te voorkomen dat deze mensen nergens anders terecht kunnen, heb
ik aan WijZijn Traverse Groep de opdracht te geven om het aantal bedden in de opvang tijdelijk uit te breiden van 18
naar 24 per ingang van 1 augustus 2017. Per maand wordt bezien of deze uitbreiding opgeheven kan worden, met als
uitgangspunt dat de uitbreiding niet langer plaatsvindt dan strikt noodzakelijk.
Het betreft hier met nadruk een tijdelijke oplossing en geen definitieve oplossing. Een structurele oplossing moet gezocht
worden in het zoveel mogelijk ambulant huisvesten van dakloze mensen, bijvoorbeeld via Housing First.

Verdiepingsbijeenkomst
U heeft gevraagd om een verdiepingsbijeenkomst rondom de problematiek van (verslaafde) dak- en thuislozen. Dit juich
ik toe en ik ben zeker bereid om u (bijvoorbeeld aan de hand van experts uit het veld) een beter beeld te geven van de
aard en omvang van de problematiek, de knelpunten waar we tegenaan lopen en hoe we daarmee omgaan. Deze zomer
ga ik op zoek naar een geschikt moment en passende invulling van deze bijeenkomst. Na de zomer kunt u hier een
uitnodiging voor tegemoet zien.

Met vriendelijke groet,

Mevr. drs. Y.J.M.M. Kammeijer-Luycks
Wethouder

