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Bestemd voor: Het college stuurt deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de commissie 

Samenleving.  

Behoort bij onderwerp Anton Pieckhofje, onder andere besproken  in de 

vergadering van de commissie Samenleving op 2 december.  

Bijlagen Criteria doorstroomvoorziening Maatschappelijke Opvang 

Op 2 december heeft de commissie Samenleving gesproken over het collegebesluit (2021/615954) om het 

Anton Pieckhofje te renoveren, een extra ingang te realiseren en akoestische maatregelen te treffen. Via 

deze brief brengt het college u op de hoogte van de laatste stand van zaken. 

Extra entree 

Inmiddels heeft Ymere bevestigd dat zij akkoord is met het realiseren van de extra entree aan de 

Venkelstraat. Dit betekent dat de vergunningaanvraag wordt gestart voor het nieuwe huisnummer en het 

aanpassen van de voorgevel van het complex. Als de vergunningsaanvraag rond is, start de verbouwing. 

Akoestisch onderzoek 

Op vrijdag 3 december 2021 heeft de gemeente een e-mail ontvangen van het Leger des Heils, die de 

begeleiding verzorgt op de doorstroomlocatie. Medewerkers van het Leger des Heils hebben een geluidstest 

gedaan met de bovenburen die boven het kantoor wonen. Zij hebben geconcludeerd dat gesprekken op 

normaal volume in de kantoorruimte hoorbaar zijn in de slaapkamer en badkamer van de bovenburen. Bij het 

akoestisch onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren, zijn geen metingen gedaan in de 

kantoorruimte omdat de gemeente geen meldingen heeft gehad over geluidsoverlast vanuit deze ruimte. Na 

de geluidstest van het Leger des Heils heeft het college besloten om in de komende periode een aanvullend 

akoestisch onderzoek te doen in de ruimtes die in het eerste onderzoek niet onderzocht zijn. Indien de 

uitkomsten hiervan aanleiding geven tot het nemen van extra akoestische maatregelen, wordt dit samen met 

Ymere opgepakt. De kantoorruimte wordt in ieder geval aangepast zodat de gehorigheid naar boven 

vermindert. 
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Aanmeldcriteria doorstroomvoorziening 

Zoals toegezegd in de commissievergadering, vindt u in de bijlage de criteria die gebruikt worden om te 

bepalen of iemand in aanmerking komt voor een plek op een doorstroomvoorziening. Voldoet een cliënt niet 

aan deze criteria, dan wordt hij of zij niet geplaatst in een doorstroomvoorziening. 

Extra maatregel rond gebruik van de tuin 

In de RIB van 23 september (2021/203109) heeft het college u geïnformeerd over het gebruik van de tuin 

door cliënten van de doorstroomvoorziening. De tuin mag alleen gebruikt worden tussen 8.00 en 20.00, door 

maximaal 4 personen gelijktijdig. De bewonerscommissie en het bewonersinitiatief hebben aangegeven dat 

deze afspraken niet worden nageleefd en zij daarom overlast ervaren door het gebruik van de tuin. Om extra 

garantie te geven dat de tuin niet buiten deze tijden gebruikt zal worden, zullen in de komende periode 

sloten worden geplaatst op de tuindeuren. De deuren naar de tuin zullen tussen 20.00 en 8.00 op slot zijn. 

Het Leger des Heils ziet erop toe dat gedurende de uren dat de tuin wel open is, er maximaal 4 personen van 

gebruik maken. 

Evaluatie, ophoging van het aantal cliënten en begeleiding 

In de commissievergadering heeft wethouder Meijs toegezegd om in mei te evalueren wat de ervaringen zijn 

met 18 bewoners op de benedenverdieping. In mei is de verbouwing nog niet afgerond en zullen de effecten 

van de voorgenomen akoestische maatregelen om overlast te voorkomen nog niet of beperkt meegenomen 

kunnen worden. Afhankelijk van de evaluatie in mei en de vorderingen van de renovatie, zal het aantal 

inwoners van het Anton Pieckhofje worden opgebouwd naar 24. Vervolgens zal na een tweede evaluatie in 

september – onder voorbehoud dat de renovatie klaar en de extra entree gerealiseerd is – het aantal 

bewoners worden opgehoogd tot maximaal 36 bewoners.  

Ook de inzet van de begeleiding wordt afgestemd op basis van de evaluaties. Alle bewoners hebben een 

trajectbegeleider. Deze trajectbegeleiding zal altijd doorlopen zolang een bewoners in het Anton Pieckhofje 

verblijft. Daarnaast is op dit moment 7 x 24 uur iemand van het Leger des Heils aanwezig op de locatie. In de 

periode tot aan mei wordt de aanwezigheid op de locatie afgestemd aansluitend op de 18 inwoners. De af- of 

opbouw van de begeleiding zal gebeuren op basis van de professionele inschatting van de begeleidende 

partij, die regelmatig contact hebben met de bewoners en de bovenbewoners. 

Vervolg 

Het realiseren van een doorstroomvoorziening in het Anton Pieckhofje is hard nodig. Op dit moment is er 

onvoldoende mogelijkheid tot doorstroom in de maatschappelijke opvang. Dit levert knelpunten in capaciteit 

op, maar ook in de ontwikkelmogelijkheden van de cliënten die daar verblijven. Om hen perspectief te 

kunnen bieden zijn de plekken in het Anton Pieckhofje de uitkomst. Tegelijkertijd is het behouden van een 

prettige leefomgeving voor de buurt hierbij een voorwaarde. Het college zet er op in dat met de nu 

voorgenomen maatregelen een doorstroomvoorziening gerealiseerd wordt waarbij de bewoners van het 

Anton Pieckhofje en de buurt samen met elkaar kunnen leven. Het college gaat aan de slag met de 

aangekondigde maatregelen en houdt de commissie op de hoogte van de vorderingen.  



 

 

 

 

 

 

 

 Kenmerk: 2021/669378 3/3 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris                                             de burgemeester 

 

                    



Criteria en procesafspraken plaatsing Anton Pieckhofje  

Doorstroomvoorziening 

Het Anton Pieckhofje is een doorstroomvoorziening in de keten van maatschappelijke opvang voor 

alleenstaande dak- en thuislozen vanaf 23 jaar. De voorziening bestaat uit zes woningen met zes 

kamers rondom een gemeenschappelijke binnentuin. Binnen deze voorziening verblijven dakloze 

cliënten met een hoge mate van zelfstandigheid. Wel is er trajectbegeleiding om cliënten te 

ondersteunen in het toewerken naar een passende uitstroomplek. Doel van deze opvang is het 

voorbereiden op doorstroom naar zelfstandige woonruimte. Er is beperkt begeleiding op de locatie 

aanwezig. Het gebruik van alcohol of drugs is op de locatie niet toegestaan.  

Cliënten kunnen voor een periode van zes maanden in het Anton Pieckhofje verblijven, met 

eventuele verlening van drie maanden. Bij verblijf in het Anton Pieckhofje dient het 

doorstroomperspectief bekend te zijn en is helder welke stappen daartoe gezet dienen te worden.  

De BCT beoordeelt de aanmelding (op advies van de trajecthouder) en geeft de beschikking af. De 

instroom in het Anton Pieckhofje zal vooral afkomstig zijn uit de eerste opvangvoorzieningen. Het is 

echter niet uitgesloten dat cliënten zonder verblijf in de 1e opvang geschikt geacht worden in te 

stromen in het Anton Pieckhofje.  

Het Anton Pieckhofje is geen “automatische tussenstap” in de keten. Het is derhalve niet de 

bedoeling dat elke cliënt bij opname in de maatschappelijke opvang op de wachtlijst voor het Anton 

Pieckhofje wordt gezet. Cliënten krijgen op basis van het advies van de trajecthouder, waaruit blijkt 

dat deze tussenstap bijdraagt aan diens perspectief, een Indicatie voor het Anton Pieckhofje.  

Voorwaarden voor aanmelding 

• De cliënt beschikt over een geldige indicatie voor de maatschappelijke opvang  

• Er is sprake van een eigen inkomen 

• Het verwachtte uitstroomperspectief is zelfstandig wonen. 

• De cliënt kan zelfstandig functioneren binnen een woning met zes andere cliënten, waarin 

sanitair en keuken gedeeld worden met 5 medebewoners.  

• De cliënt kan zelfstandig functioneren in een rustige buurt en in een gemeenschappelijke 

woonruimte waar ook reguliere huurders wonen. 

• Er is geen sprake van zware problematiek, zoals problematische verslaving of ernstige 

psychiatrische problematiek.  

Procesafspraken plaatsing Anton Pieckhofje 

Het trajectplan dient als aanmeldformulier, met daarin kort toegelicht waarom het Anton Pieckhofje 

een passende plek is. 

Bij plaatsing vindt een kennismakingsgesprek plaats met het Leger des Heils over de gang van zaken 

op de locatie en met RIBW-K/AM over de trajectbegeleiding. 

Wanneer cliënten een woning hebben gekregen, moeten zij uiterlijk 2 weken na het verkrijgen van 

de sleutel uitstromen. In uitzonderlijke gevallen kan uitstel van de uitstroomdatum worden 

aangevraagd bij de trajectbegeleiding.  

Wanneer er een verzoek is vanuit het RIBW of de trajecthouder om de volgorde op de wachtlijst aan 

te passen, wordt dit ingebracht in het OO Zorg. 



Eénmaal per half jaar wordt de wachtlijst Anton Piekhofje besproken met het RIBW, HVOQuerido, 

ACT, GGD, BCT, Veldregisseur GGD. 

 


