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Geachte leden, 

 

In de commissievergadering van 7 maart 2013 is de nota Eerste opvang dak- en 

thuislozen en verslaafden besproken. De nota is geagendeerd als bespreekpunt voor 

de raad van 21 maart. Ik hecht eraan de stappen in de besluitvorming na het 

raadsbesluit nog eens helder te formuleren.  

 

Stap 1: Uitwerking voorkeursscenario 

Aan de raad ligt het besluit voor scenario 4 verder uit te werken. Als de raad dit 

voorstel steunt zal de uitwerking van dit scenario starten. De uitwerking zal de 

volgende elementen bevatten:  

- Inhoudelijke uitwerking van de 24-uursopvang met alcoholgebruiksruimte. In 

deze fase zal de positie van drugsgebruiksruimte, BCT, dagbesteding, de 

invulling van meer privacy en de hulpverlening worden uitgewerkt.  

- Ruimtelijke vertaling van de inhoudelijke uitwerking: welke ruimtes zijn nodig, 

in hoeveel vierkante meters vertaalt zich dat?  

- Kaders van het beheersplan: welke maatregelen worden ingezet om mogelijke 

overlast rondom de 24-uurslocatie tegen te gaan?  

- Weging van de aspecten (de 7 B’s) bij de zoektocht naar een locatie: wegen alle 

criteria even zwaar of is er een rangorde in aan te brengen? Een van de B’s is 

bereikbaarheid van de locatie. Bij dit aspect zal afbakening van het zoekgebied 

aan de orde komen.  

- Financiële paragraaf: redenerend vanuit de beperkt beschikbare middelen zullen 

we allereerst kijken welke mogelijkheden er binnen het structurele 

exploitatiebudget zijn. Daarna kan een schatting worden gemaakt van het 

investeringsbudget dat mogelijk nodig is voor aankoop/verbouw/nieuwbouw 

van de nieuwe locatie. Tevens zal een voorstel worden gedaan hoe en wanneer 

een open inschrijving voor de exploitatie gerealiseerd wordt. 
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Stap 2: Uitgewerkt scenario ter besluitvorming naar raad 

Het uitgewerkte scenario wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. De raad 

stelt daarmee de kaders voor de daadwerkelijke uitvoering: de financiële en 

inhoudelijke kaders en de bepalingscriteria van de locatie.  

 

Stap 3: Uitvoering locatie en exploitatie 

Na besluitvorming van de raad kan de zoektocht naar een locatie worden gestart. 

Als de locatie is bepaald, kan meer gedetailleerd worden berekend welk 

investeringsbudget mogelijk nodig is. Indien hiervoor een separaat 

investeringsbudget noodzakelijk is, dan zal dit ter besluitvorming worden 

voorgelegd aan de raad. 

De definitieve locatiekeuze, feitelijke realisatie en open inschrijving t.b.v. de 

exploitatie, gebaseerd op de door de raad bepaalde kaders, worden door het college 

bepaald vanuit de gedachte dat het college verantwoordelijk is voor de uitvoering 

van beleid. De raad wordt hierover actief geïnformeerd. 

 

Planning 

De planning ziet er als volgt uit:  

 

Uitwerking scenario  Maart – mei 2013 

Uitgewerkt scenario in B&W Juni 2013 

Uitgewerkt scenario in commissie en raad  Juni – juli 2013 

Start uitvoering zoektocht locatie en open 

inschrijving exploitatie  

Vanaf Juli 2013 

Voorstel IP in college en raad Afhankelijk van locatiekeuze 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Jack Chr. van der Hoek 

 

  

 

 


