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Onderwerp informatiebrief vestiging 24-uursopvang op Wilhelminastraat nr 10-12 

Geachte leden. 

Het college van B en W gemeente Haarlem heeft vandaag besloten de 24-
uurslocatie voor de eerste opvang van dak- en thuislozen onder te brengen in het 
pand aan de Wilhelminastraat 10-12, schuin tegenover ons gemeentekantoor De 
Raakspoort. Morgen zal het collegebesluit hierover digitaal openbaar worden 
gemaakt bij de collegebesluiten van vandaag. Omdat wij nu echter direct actief met 
omwonenden en andere direct betrokkenen communiceren over deze keuze wil ik 
ook u alvast middels deze brief informeren. 

Waarom locatie Wilhelminastraat 10? 
De zoektocht naar een geschikte locatie was niet eenvoudig. De gemeenteraad heeft 
het college van B en W vorig jaar nieuwe kaders meegegeven waaraan de 24-
uursopvang moet voldoen. Het coalitieprogramma stelt dat er birmen een jaar een 
locatie gevonden moest worden, die binnen deze kaders past (de kaders kunt u 
terugvinden in de gemeenteraadsnota 'Uitwerking scenario 24-uursopvang dak- en 
thuislozen en verslaafden' op www.haarlem.nl/24uursopvang). 
De locatie Wilhelminastraat voldoet nagenoeg aan de door de raad gestelde kaders. 
Er is wel een verruiming van het bestemmingsplan nodig door de functie 'kantoren' 
uit te breiden met de bestemming 'maatschappelijk'. Hiervoor start het college een 
reguliere procedure. Naar verwachting kan de 24-uursopvanglocatie vlak voor de 
zomer 2015 in gebruik worden genomen. 

Wat is de 24-uursopvang en voor wie is deze bedoeld? 
De 24-uursopvang is bedoeld om integrale hulp en ondersteuning te bieden aan dak
en thuislozen met een OGGZ-indicatie, waaronder verslavingsproblematiek. De 
hulpverlening en ondersteuning is erop gericht om het verblijf in de opvang zo kort 
mogelijk te laten duren en de cliënten weer terug te laten keren in de maatschappij 
en/of door te laten stromen naar een meer permanente begeleid woonlocatie. 
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De 24-uursopvang bestaat uit een laagdrempelige inloop en dagopvang voor circa 
60 personen met daarin aparte gebruiksruimten voor alcohol en rokers van 
harddrugs. De methadonverstrekking en ruimte voor het spuiten van heroïne en het 
innemen van methadon, in uitvoering bij Brijder Verslavingszorg aan het Spaame 
106, blijft gescheiden van deze locatie. Daar waar het kan wordt binnen het 
ondersteuningsaanbod ook gewerkt met dagbesteding voor de cliënten. 
De nachtopvang voorziet in opvang voor circa 30 personen met daarbij flexibiliteit 
voor crisisopvang en winteraoodopvang. 

De Brede Centrale Toegang, waar mensen met vragen rond (dreigende) dak- en 
thuisloosheid terecht kunnen en van waaruit de intake voor opvanglocaties wordt 
verzorgd, zal ook onderdeel uitmaken van de opvanglocatie. Voordeel is dat de 
integrale hulpverlening laagdrempelig voor de doelgroep is en 'bij de deur' begint. 
Zo is een multidisciplinair team aanwezig dat de benodigde deskundigheid in zich 
verenigt zoals schuldhulpverlening, verslavingszorg, psychiatrie, deskundigheid op 
het gebied van licht verstandelijke beperkingen. 

Waarom een 24-uursopvanglocatie? 
Op dit moment zijn de inloop, dag- en nachtopvang van elkaar gescheiden. En zijn 
de panden, met name de nachtopvang, niet meer van deze tijd. Met de nieuwe 24-
uursopvang kan aan de doelgroep kwalitatief betere, bredere zorg en dagelijkse 
begeleiding geboden worden. Ook kan mogelijke overlast nog beter voorkomen 
worden door onder andere het inpandig vestigen van een alcoholgebruiksruimte. 

Omgevingsbeheersplan 
In en om het pand worden verschillende beheersmaatregelen genomen, zoals het 
hanteren van huisregels. Deze maatregelen zijn opgenomen in een 
omgevingsbeheersplan. Een andere belangrijke maatregel is dat een beveiliger 24/7 
toezicht houdt, in de locatie en op de directe openbare ruimte in de omgeving van 
de locatie. In het beheersplan staan afspraken over hoe eventuele overlast wordt 
aangepakt en bij wie men terecht kan met een vraag, suggestie of een klacht, ook bij 
situaties die om spoed vragen. Wij nodigen omwonenden, omliggende bedrijven en 
leden van de wijkraad uit met de uitvoerende zorgpartner, de politie en ons mee te 
denken om dit beheersplan verder uit te werken. 
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