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Onderwerp: Voortgang RIBW Scheepmakerskwartier
Reg. Nummer: STZ/WWGZ/2011/70785

1. Inleiding

In 2007 opende de RIBW K/AM1 de opvangvoorziening de Herberg in het gebouw
Vitae Vesper, Westerhoutpark 46 te Haarlem, met steun van de gemeente Haarlem
(PD/SZW/2007/255). Destijds is afgesproken dat er sprake was van tijdelijke
huisvesting, zodat de RIBW al weer enige tijd op zoek is naar vervolgoplossingen.

Eén van de beoogde vervolgoplossingen betrof de aankoop van twee panden in het
Scheepmakerskwartier. Zoals bekend heeft het communicatietraject rondom de
realisatie van deze voorziening de nodige discussie teweeg gebracht, zowel bij de
wijkraad en ander belanghebbenden als bij de commissie Samenleving.

Met voorliggende informatienota wil het college de commissie informeren over de
stand van zaken.

2. Kernboodschap

De RIWB realiseert woonvoorzieningen voor specifieke doelgroepen die niet
zelfstandig kunnen wonen. Het gaat hier onder meer om de huisvesting én
begeleiding van mensen met psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek,
of andere redenen die volledig zelfstandig wonen in de weg staan.

Het realiseren van dergelijke woonvoorzieningen vergt een zorgvuldige
voorbereiding. Het realiseren van draagvlak en begrip bij de direct omwonenden
door tijdige en goede communicatie is cruciaal. Omwonenden van beoogde
vestigingsplaatsen voor deze voorzieningen hebben immers terechte vragen en
zorgen over de gevolgen voor de leefbaarheid en veiligheid van hun wijk. Vragen
en zorgen waaraan in het voortraject uitgebreid aandacht moet worden besteed, en
waarbij overleg met wijkraden en bewoners noodzakelijk is.

Het voorstel om een opvangvoorziening in het Scheepmakerskwartier te realiseren
past qua doelstelling binnen programma 3 van de begroting, Zorgzame
samenleving, onderdeel maatschappelijke opvang.

3. Consequenties

De rol van de gemeente
In het kader van onze zorgplicht heeft het college een verantwoordelijkheid in het
adequaat huisvesten van kwetsbare burgers in Haarlem. Beleidsmatig hebben wij dit
verwoord in het regionaal kompas, waarin onze ambities staan met betrekking tot de
aanpak van de problematiek van de OGGz-doelgroep.

1 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland/Amstelland en de
Meerlanden.
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De voorgenomen realisatie van deze voorziening door de RIBW past dan ook
binnen het beleid van de gemeente.
Daarnaast heeft het college een verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen
van dergelijke voorzieningen voor de leefbaarheid in de wijk. Hier speelt de
participatie en inspraak van de wijkraden een belangrijke rol.

De visie van de wijkraad
De wijkraad is allereerst van mening dat zij te laat is geïnformeerd over de plannen.
Zowel door de RIBW als door de gemeente, op grond van artikel 10 van de
verordening wijkraden. Om die reden is de wijkraad van mening dat het proces
opnieuw gestart moet worden, inclusief een gedegen onderbouwing waarom deze
locatie nu geschikt is voor de te huisvesten doelgroep in relatie tot de draagkracht
van het Scheepmakerskwartier.

De visie van de RIBW
De RIBW staat voor een grote huisvestingsopgave. Er is een wachtlijst voor mensen
met een RIBW-indicatie en bovendien staat een aantal locaties op de nominatie om
gesloten te worden. Om die reden is de RIBW permanent op zoek naar geschikte
locaties. Doet zich een mogelijkheid voor, al dan niet in samenwerking met één van
de corporaties, dan zal de RIBW deze altijd onderzoeken op geschiktheid voor het
realiseren van een opvangvoorziening.

Oorspronkelijk was de RIBW van plan deze voorziening te gebruiken als vervolg-
oplossing van de huidige grote voorziening de Herberg. Het ging daarbij om
cliënten die nu beschermd wonen in de Herberg en enkele cliënten uit de
maatschappelijke opvang. Vanuit de wijkraad en andere belanghebbenden is
hiertegen veel verzet ontstaan, met name als het ging om de doelgroep met
zwaardere problematiek in relatie tot de draagkracht van de wijk.

Na overleg met de wijkraad en de gemeente heeft de RIBW de beoogde doelgroep
voor deze voorziening gewijzigd. Er is gekozen voor een doelgroep jongeren van 16
tot en met 23 jaar met lichtere psychosociale problematiek die worden begeleid naar
zelfstandig wonen. Gelet op deze ontwikkeldoelstelling, is er sprake van goede
begeleiding gecombineerd met huisregels en andere afspraken: in feite is er sprake
van een opvoedingssituatie. Deze doelgroep valt niet onder de OGGz en geeft in de
praktijk weinig tot geen overlast.

In 2007 is de RIBW gestart met begeleid wonen voor jongeren van 16 tot 23 jaar
met een GGZ-indicatie (borderline, schizofrenie, PDD-NOS, ADHD, Asperger). Zij
wonen in groepen van twee tot vijf personen met een gemeenschappelijke keuken
en huiskamer en gemeenschappelijke huisregels. De jongeren gaan naar school of
werken. Zij staan op het punt om zelfstandig te gaan wonen, maar moeten daarvoor
nog de nodige woon- en omgangsvaardigheden leren. Op dit moment is deze
voorziening gevestigd in Zandvoort. De RIBW wil deze opvang verplaatsen naar
Haarlem omdat Haarlem qua onderwijs- en leer/werkvoorzieningen meer
mogelijkheden biedt dan Zandvoort.
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Op de beoogde locatie wordt voorgesteld voor 29 bewoners concreet het volgende
te realiseren:
 16 plaatsen verdeeld over 4 units gevestigd aan de Papentorenvest.
 7 plaatsen zelfstandige units in het directe zicht en binnen het bereik van de

begeleiding aan de Scheepmakersdijk
 6 plaatsen zelfstandige units met begeleiding ‘op afstand’ aan de

Scheepmakersdijk
De inrichting van de locatie is naar aanleiding van de overleggen aangepast om de
inpasbaarheid van de voorziening in de wijk te vergroten.

De RIBW is van mening dat geheel opnieuw starten van het proces niet mogelijk,
noch gewenst is. Enerzijds gegeven het feit dat de plannen passen binnen de
doelstellingen van het Regionaal Kompas en dat de realisatie daarvan van partners,
als de RIBW, verwacht mag worden. Anderzijds omdat de panden al zijn
aangekocht, de uitwerking in een concreet bouwplan voor toetsing gereed ligt en de
doelgroep op basis van bezwaren van de wijk al is aangepast.

De visie van het college
Het college is met de wijkraad van mening dat het communicatietraject te laat is
gestart, zowel van de zijde van de RIBW als van de zijde van de gemeente.
Zodra echter duidelijk was dat de RIBW daadwerkelijk tot realisatie van de
voornemens wilde overgaan, nadat de RIBW een informatieavond had
georganiseerd, zijn wij in gesprek gegaan met de betrokken wijkraad, de
speeltuinvereniging en het actiecomité. Daarnaast hebben wij de commissie
Samenleving geïnformeerd over het project en de communicatie tot dan toe
(2010/263579).

Omdat de realisatie van dergelijke opvangvoorzieningen past in het gemeentelijk
beleid én omdat de RIBW na overleg met de wijkraad en de gemeente gekozen
heeft voor een andere doelgroep, neemt ons college een positieve grondhouding aan
ten opzichte van de voornemens van de RIBW. Dit in afwachting van een nadere
onderbouwing van de plannen. Deze hebben wij zeer recentelijk ontvangen (zie
bijlage brief RIBW). Deze brief geeft vooralsnog geen aanleiding onze mening te
herzien.

Onverlet het bekritiseerde voortraject is, gezien de fase waarin de RIBW zich nu
bevindt qua planvorming en uitwerking, ook naar de mening van het college een
geheel nieuwe start van het proces niet realistisch.
Wij hebben er, naast de belangen van de wijk, ook rekening mee te houden dat de
RIBW een partner is van de gemeente en dat men ons nu een concreet plan voorlegt
welke de belangen dient van de stad. Van de gemeente mag verwacht worden dat
een dergelijk plan serieus in behandeling wordt genomen. Wij vertrouwen er
bovendien op dat de RIBW een adequaat beheersplan opstelt, zoals dat overigens
geldt voor alle locaties van de RIBW. Wij hebben dit onlangs ook schriftelijk aan
de wijkraad laten weten.

Dat het voortraject anders had moeten lopen is al eerder in deze notitie aangegeven.
Ambtelijk is daarom overleg gestart met de RIBW om te komen tot een
gezamenlijke werkwijze als het gaat om het realiseren van (toekomstige)
voorzieningen.
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4. Vervolg

Het vervolg van dit proces bestaat uit een aantal onderdelen:
 Als de RIBW het bouwplan formeel ter toetsing indient bij de gemeente, wordt

er een WABO-procedure doorlopen ten aanzien van twee technische aspecten
rondom het bestemmingsplan. Naast de formele rol van de gemeenteraad in het
kader van die procedure, is er hiermee voor belanghebbenden een mogelijkheid
om formeel bezwaar en beroep in te stellen als men hiertoe aanleiding ziet.

 Wij hebben de wijkraad recent voorgesteld om in te gaan op de uitnodiging van
de RIBW om een toelichting te geven over de feitelijke plannen. Het betreft dan
zowel een motivering van de keuze voor de beoogde doelgroep, het
bijbehorende dienstverleningsconcept als ook het fysieke bouwplan zelf en de
inrichting daarvan. De wijkraad moet hierover nog uitsluitsel geven. Het
college rekent er op dat de wijkraad ook in deze zijn verantwoordelijkheid
neemt om samen met de RIBW en de gemeente tot nadere dialoog te komen en
spreekt de hoop dat zowel de speeltuinvereniging als het actiecomité zich
hierbij (blijven) aansluiten.








