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1. Inleiding 

De Raad heeft in juni 2013 (2013/179649) de kaders vastgesteld met een programma van 

eisen voor een 24-uurs opvangvoorziening en de criteria waar een locatie aan moet voldoen. 

 

De opvangvoorziening biedt onderdak aan daklozen met OGGZ-problematiek (Openbare 

Geestelijke Gezondheidzorg). De opvangduur voor deze doelgroep beloopt 6 – 9 maanden, 

daarna komt er een vervolgtraject in een andere voorziening of stroomt de betrokkene uit naar 

een contingentwoning. 

Naast de opvang voor daklozen biedt de voorziening o.a. een gebruiksruimte voor het roken 

van drugs en nuttigen van alcohol; het Loket voor de Brede Centrale Toegang en een 

inloopvoorziening waar dagactiviteiten worden aangeboden. 

 

Een van de programma-eisen uit bovengenoemde nota was de “B” van bereikbaarheid 

(vestiging in het centrum).   

De zoektocht naar een geschikte locatie voor bovenstaande activiteiten heeft uiteindelijk 

gerealiseerd in het vinden van een pand aan de Wilhelminastraat 10-12 te Haarlem. Het 

college heeft met deze locatie op 21 oktober 2014 ingestemd. (2014/360708).  

 

Op het aanwijzingsbesluit voor het vestigen van deze voorziening op deze locatie zijn 28 

bezwaarschriften ingediend. De commissie Beroep- en Bezwaarschriften heeft geen van deze 

bezwaarschriften gegrond verklaard. Wel heeft de commissie een aanbeveling gedaan om de 

omwonenden in een grote cirkel van 250 meter rondom de beoogde opvangvoorziening te 

betrekken bij het opstellen van het beheerplan. 

  

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college stelt het beheerplan voor de omgeving van de maatschappelijke 

opvangvoorziening Wilhelminastraat 10-12 vast; 

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 

3. Het college stuurt het beheerplan ter informatie naar de commissie Samenleving; 

4. Het besluit wordt bekendgemaakt in de stadskrant. 

 

 

3. Beoogd resultaat 

Dit beheerplan geeft de omwonenden in- en overzicht hoe de beheerstaken rondom de 

opvangvoorziening ingericht zijn.  

  

 

4. Argumenten 

Betrokkenheid 

Bij de opstelling van het beheerplan zijn de direct betrokkenen geraadpleegd. De commissie 

Beroep- en Bezwaarschriften heeft bij de uitspraak op de bezwaarschriften de aanbeveling 
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gedaan om de omwonenden in een cirkel van 250 m. te betrekken bij dit beheerplan. Deze 

informatieavond heeft op 1 september 2015 plaatsgevonden. 

In het beheerplan is vastgelegd, dat er minimaal 3 keer per jaar met de omwonenden een 

overleg over het vigerende beheerplan zal plaatsvinden. Tevens is hierin een heldere 

taakverdeling opgenomen met betrekking tot de ketenpartners om te komen tot een optimale 

beheerssituatie. 

Bij het beheerplan is een flyer opgenomen, waarin telefoonnummers zijn vermeld welke 

omwonenden 24 uur per etmaal kunnen gebruiken bij eventuele overlast of incidenten. 

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Het beheerplan voorziet in afspraken over het beheersen van mogelijke overlast. Mochten er 

zich incidenten voordoen die deze afspraken te boven gaan, dan zal er een bijstelling van dit 

plan plaatsvinden.  

 

 

6. Uitvoering 

Het beheerplan wordt elke 4 maanden besproken met de nieuwe “beheergroep”, waarvoor 

omwonenden en ondernemers zich kunnen aanmelden. Van deze beheergroep zullen ook deel 

uitmaken: 

Wethouder gemeente Haarlem, Politie, vertegenwoordigers van de afdeling Handhaving  - 

afdeling WWGZ en afdeling Veiligheid van gemeente Haarlem; beveiligingsbedrijf, 

gebiedsverbinder gemeente Haarlem; vertegenwoordiger van de wijkraad, vertegenwoordiger 

van de cliëntenraad. Tijdens deze overleggen zullen klachten worden geëvalueerd en indien 

nodig het beheerplan aangepast. 

 

7. Financiën 

De kosten van beveiliging rondom de 24-uursopvang voorziening worden gedekt uit het 

budget Regionaal Kompas (Decentralisatie Uitkering Maatschappelijke Opvang). 

 

  
 

8. Bijlagen 

Beheerplan Maatschappelijke Opvangvoorziening Wilhelminastraat 10-12 te Haarlem 

(inclusief kaarten en flyer).  

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


