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1. Inleiding  

 

In het Raaksgebied is er sprake van groeiende overlast. Deze overlast wordt onder andere 

veroorzaakt door dak- en thuislozen die zich overdag ophouden op het Hortusplein en het 

Boereplein en daarbij drank nuttigen en urineren op straat. Sommige daklozen verblijven  ‘s 

nachts in de noodtrappenhuizen van parkeergarage Raaks en zorgen daarbij voor overlast in 

de zin van verontreiniging en intimidatie van omwonenden die ook van deze trappenhuizen 

gebruik maken. Deze groeiende overlast door daklozen in parkeergarage Raaks en op het 

Hortusplein en het Boereplein is deels terug te leiden naar de komst van de 24-uursopvang 

aan de Wilhelminastraat (geopend sinds november 2015). Een ander deel bestaat uit daklozen 

die reeds sinds 2013 ’s nachts in de parkeergarage Raaks verblijven. Het mooie weer van de 

afgelopen weken maakt dat zowel de daklozen als bewoners meer buiten zijn en dit zorgt 

voor een toename van de overlast/overlastbeleving.  

 

Er is een plan van aanpak opgesteld om de toenemende overlast rondom de 24-uursopvang en 

de Raaksgarage te verminderen dan wel te voorkomen. Het voorstel bevat openbare orde-, 

zorg- en fysieke maatregelen voor de korte en lange termijn.  

 

2. Besluitpunten college  

 

1. Het college besluit akkoord te gaan met de voorgestelde maatregelen om overlast van dak- 

en thuislozen op het Hortusplein en het Boereplein te verminderen dan wel te voorkomen. 

2. De kosten van dit besluit bedragen € 131.000,- voor 2016. Deze kosten zijn niet voorzien 

in het Actieprogramma Veiligheid en Handhaving. Het college stelt de Raad bij 

Bestuursrapportage II voor om deze kosten ten laste te brengen van de reserve Sociaal 

Domein. 

3. De betrokken maatschappelijk partners en de omwonenden en ondernemers van het 

Hortusplein en Boereplein worden actief geïnformeerd.  

4. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie Bestuur.  

 

3. Beoogd resultaat  
De toenemende overlast rondom het Hortusplein en het Boereplein en in de Raaksgarage te 

verminderen dan wel te voorkomen. 

 

4. Argumenten  
Het voorstel draagt bij aan de doelstellingen van de programmabegroting.  

De gemaakte afspraken dragen bij aan programma 6 Burger, bestuur en veiligheid en 

specifiek aan de beleidsdoelen 6.3.1B: Uitvoering integrale aanpak op dak- en thuislozen en 

verwarde personen. 

 

De maatregelen zijn afgestemd met ketenpartners  

De voorgestelde maatregelen zijn zowel ambtelijk als met ketenpartners afgestemd. In maart 

en april zijn er twee bijeenkomsten geweest om de toename van overlast in garage Raaks met 

partners te bespreken en gezamenlijk tot een passende oplossing te komen. Aanwezig waren 

partijen vanuit het zorgdomein (WWGZ, HVO Querido, GGD, Brijder, ACT Ingeest, RIBW 
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K/AM), het veiligheidsdomein (Veiligheid en Handhaving gemeente Haarlem, politie en 

brandweer) en het fysieke domein (Gebiedsontwikkeling en Beheer, Spaarnelanden). 

 

De maatregelen zorgen ervoor dat de aanpak van overlast door gemeente en partners uit het 

zorg, het veiligheids- en het fysieke domein gezamenlijk wordt opgepakt.  

De gemeente heeft haar eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen en 

oplossen van overlast. Voor een effectieve oplossing van het probleem is tevens integrale 

inzet van partijen uit het uit het zorg, het veiligheids- en het fysieke domein nodig. De 

voorgestelde maatregelen zorgen hiervoor. 

 

Financiën 

De kosten van dit besluit bedragen € 131.000,- voor 2016. Deze kosten zijn niet voorzien in 

het Actieprogramma Veiligheid en Handhaving. Door de toenemende overlast is extra 

inzet echter onvermijdbaar en kan deze niet worden uitgesteld. Het college acteert om 

die reden vooruitlopend op de raadsgoedkeuring bij BERAP II waar zal worden 

voorgesteld de kosten van deze extra inzet te dekken vanuit de reserve Sociaal 

Domein. Voordat de uitgaven worden gedaan, wordt dit gemeld in de Commissie 

Bestuur.  

 
5. Risico’s en kanttekeningen  

 

De dak- en thuislozen zullen zelf het gedrag moeten aanpassen 

De maatregelen stimuleren dat het overlast gevende gedrag van de dak- en thuislozen wordt 

ontmoedigt of beperkt , maar het is uiteindelijk aan de dak- en thuislozen om dit gedrag aan 

te passen. Blijvende handhaving vanuit veiligheid en een lange adem als het gaat om de 

maatregelen vanuit zorg zal voor deel van deze groep dak- en thuislozen voor langere tijd een 

realiteit zijn.  

 
6. Uitvoering  
De uitvoering staat beschreven in bijlage ‘Problematiek rondom 24-uursopvang/Raaks’. Dit 

wordt op zo korte mogelijke termijn gerealiseerd. 

 

7. Bijlagen  
- memo Problematiek rondom 24-uursopvang/Raaks  
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