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Haarlem, 4 januari 2019  Aan de leden van de gemeenteraad Haarlem 
             Via Griffiebureau 
             email griffiebureau@haarlem.nl   
 
       

 
Betreft:  Domus Plus Kennemerland 

 

Geachte leden van de Raad van gemeente Haarlem, 

 

Op 10 januari aanstaande wordt binnen de gemeenteraad in de Commissie Samenleving het 
collegevoorstel besproken betreffende de ontwikkeling van een Domus Plus-voorziening voor de regio 
Kennemerland. 

Vooruitlopend hierop willen wij als ketenpartners de urgentie tot ontwikkeling van een dergelijke 
voorziening onder uw aandacht brengen. 

Het gaat om cliënten met een drievoudige problematiek; verslaafd, psychische problemen en 
verstandelijk beperkt. Ze krijgen hun leven zelf niet op orde. De doelgroep verblijft nu op straat of in de 
reguliere opvang. Daar zijn ze een probleem voor anderen en zichzelf.  

Afkicken en terugkeren in de samenleving; dat zit er voor veel van deze mensen niet in. Zonder 
passende huisvesting en begeleiding belanden deze mensen al snel in een vicieuze cirkel en worden 
in een carrousel constructie ‘rondgepompt’ tussen de voorzieningen. Veel instellingen binnen de 
OGGZ en Gehandicaptenzorg vinden de problematiek te ingewikkeld en geven aan daar de expertise 
niet voor hebben. 

Deze groep is niet altijd gebaat bij de aanpak die wordt gehanteerd voor cliënten met een dubbele 
diagnose, bijvoorbeeld omdat deze groep vanwege hun licht verstandelijke beperking (LVB)-proble-
matiek) behoefte heeft aan meer structuur, kaders en duidelijkheid. 

Als duidelijk is dat er sprake is van LVB-problematiek, geldt dit vaak als exclusiecriterium voor andere 
woonvoorzieningen. Maar dat is niet de manier om met deze mensen om te gaan. Ze ervaren zo geen 
veiligheid, veroorzaken steeds meer overlast en zorgen voor veel onrust binnen de bestaande 
voorzieningen en bij het personeel van die betreffende afdelingen. In feite komt het erop neer dat deze 
mensen niet de juiste zorg krijgen en daardoor steeds verder externaliseren. 

Als ketenpartners zien we dat het op dit moment voor deze doelgroep ontbreekt aan een voorziening 
als Domus Plus, hetgeen tot onveilige en soms gevaarlijke situaties leidt. 

Bij het ontwikkelen van een voorziening voor deze doelgroep is het belangrijk dat er zowel expertise 
over verslaving en psychiatrie als expertise vanuit de LVB-sector aanwezig is. 

Het op korte termijn ontwikkelen van een Domus Plus-voorziening zal kunnen bijdragen aan: 

-  Een adequate aanpak van mensen met een drievoudige problematiek; verslaafd, psychische 
problemen en verstandelijk beperkt.  
Hierdoor neemt uiteindelijk het gebruik van drugs en drank af en worden minder strafbare 
feiten gepleegd. Dit resulteert weer in het voorkómen van dakloosheid, een afname van 
overlast in de openbare ruimte en een vermindering van criminaliteit; 
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- het terugdringen van spanningen en overlast, zowel binnen de instellingen waar deze cliënten 

op dit moment verblijven, als buiten in de openbare ruimte; 
 
- de behoefte aan differentiatie van zorg en huisvesting aan specifieke (kwetsbare) 

doelgroepen; 
 
- het verbeteren van de doorstroom binnen de huidige voorzieningen vanwege een op de 

zorgvraag afgestemde plaatsing. Mensen met een meervoudige zorgvraag, die passen binnen 
het profiel van een Domus Plus belemmeren op dit moment de trajecten van mensen die aan 
hun herstel willen werken.   

 
- stabiliteit en rust. Structuur, kaders en duidelijkheid over o.a. gebruik binnenshuis zorgt bij 

mensen met deze problematiek voor ruimte voor een hersteltraject (binnen de nog aanwezige 
mogelijkheden).  

 

Wij hopen met deze gezamenlijke argumentatie een bijdrage te kunnen leveren aan instemming van 
de Raad met de start van de initiatieffase, gericht op realisering van een project Domus (Plus). 

 
 
Hoogachtend, 
 
Namens alle ketenpartners, 
 
 
 
 
Juriaan Petter 
waarnemend algemeen directeur Leger des Heils W&G Noord- Holland 
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