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Onderwerp voortgang 24 uurs opvang Wilhelminastraat 

Geachte leden van de commissie samenleving. 

Met deze brief wil ik u informeren over de voortgang van de realisatie van de 24-
uurs opvang voor daklozen met OGGz-problematiek aan de Wilhelminastraat. 

Met mijn brief van 3 februari jl.(084386) heb ik u geïnformeerd over het feit dat de 
huurovereenkomst rondom het pand Wilhelminastraat 10-12 op 1 febmari 2015 
ingegaan is. Daarin is vermeld dat bij een voor de voorziening positieve uitkomst 
van de bezwaarprocedure de bouwwerkzaamheden konden worden gestart. 

Bouw en start activiteiten 
Binnen de bezwaarprocedure is op basis van de ingediende bezwaarschriften 
beoordeeld of het collegebesluit tot verlenen van vergunning en 
bestemmings vrij stelling voor de vestiging van de daklozenopvang rechtmatig en 
afdoende onderbouwd was. Het besluit kon, op advies van de commissie, 
gehandhaafd worden. Ondertussen is de termijn voor het indienen van Beroep drie 
weken geleden verstreken, en er is geen beroep aangetekend. De aanvraag voor de 
gebruiksvergunning voor brandveilig gebmik is nog in behandeling. 

De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels gestart en in volle gang. Op de begane 
grond wordt het publieke gedeelte van de voorziening gebouwd: de dagactiviteiten 
en de rook- en gebmiksmimte voor niet -intraveneus drugsgebruik. Ook de BCT en 
de spreekkamers van GGD en ACT/Ingeest worden op de begane grond gesitueerd. 
Op de eerste etage wordt de slaapetage voor de bewoners van het pand ingericht. 
Hier worden 30 slaapkamers gebouwd die ieder geschikt zijn voor één persoon. In 
deze kamers kan, in het kader van de winter noodopvang, tijdelijk een bed worden 
bijgeplaatst wanneer dat nodig is. Op deze etage is eveneens een keuken en 
verblijfsmimte voorzien. Voor de tweede etage is een inrichtingsplan gemaakt en 
wordt in overleg met de toekomstige huurders verbouwd. 
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De planning is er momenteel op gericht om de 24-uurs opvang per 1 september te 
starten. Op deze datum kunnen dan ook het Magdalenaklooster en de 
Bakenessergracht worden gesloten. Huurders van de tweede etage kunnen het pand 
volgens planning op 1 oktober betrekken. 
Met HVO-Querido wordt regelmatig overlegd over de verhuizing en het starten van 
de activiteiten op de nieuwe locatie. 

Vooralsnog is de verwachting dat de voorziening binnen de financiële kaders kan 
worden gerealiseerd. 

Beheerplan 
Voor het beheer in en rondom het gebouw is met betrokkenen uit de omgeving van 
het pand een aantal gesprekken gevoerd. In deze gesprekken is een beheerplan 
opgesteld, waarin voor alle betrokken partijen (HVO-Querido, beveiliging, 
handhaving, politie en belanghebbenden (omwonenden en cliënten) is vastgelegd 
wat rollen en verantwoordelijkheden inhouden. Dit proces verloopt in goed overleg 
en harmonie . Het college streeft er naar het beheerplan vóór het openen van de 
voorziening vast te stellen. 

Met vriendelijke groet. 
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