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Geachte raadsleden
In maart jl. heb ik u n.a.v. een motie "Nachtopvang daklozen" geïnformeerd over
de capaciteit van de nachtopvang. Na onderzoek van het Leger des Heils naar de
capaciteit van de nachtopvang en de winterregeling is gedurende de winter 20142015 de capaciteit verhoogd van 28 naar 33 bedden en is de winterregeling
uitgebreid. Met deze brief wil ik u informeren over de winterregeling 2015-2016.
Komende winterperiode
In overleg met het Leger des Heils is afgesproken om de winterregeling 2015-2016
als volgt in te richten:
•
•
•

In de periode van 15 december - 14 maart is de nachtopvang in een
aaneengesloten periode opengesteld voor daklozen uit de regio
In de periode van 1 mei - 31 oktober is er géén koude regeling ongeacht de
temperatuur
In de resterende tijd geldt een koude regeling op basis van de feitelijke
temperatuur van < 0 graden Celsius.

Toelichting:
15 december -14 maart: aaneengesloten openstelling voor alle daklozen uit de
regio:
Het Leger des Heils heeft in deze periode plaats voor 60 personen per nacht,
ongeacht de temperatuur. Dit is evenveel als het aantal personen dat zij vorige
winter hebben opgevangen. Als er méér personen zijn, wordt er in deze periode een
extra voorziening gecreëerd. Het Leger des Heils verwacht géén aanzuigende
werking van mensen van buiten de regio. Mensen van buiten de regio worden
begeleid om terug te keren naar de regio waaruit zij afkomstig zijn.
1 mei - 31 oktober géén koude regeling ongeacht de temperatuur:
De reguliere opvangcapaciteit van 33 bedden volstaat. Het Leger des Heils
verwacht geen problemen omdat er sprake is van een langdurige winterregeling.
1 november - mei koude regeling
Buiten de aaneengesloten openstelling geldt in deze periode de winterregeling op
basis van 0 graden Celsius. In de vorige winterperiode is de winterregeling
verruimd van feitelijk 0 graden Celsius tot een gevoelstemperatuur van 0 graden
Celsius. In de praktijk leverde dit veel onzekerheid op onder de daklozen. Veel
daklozen slapen op beschutte plaatsen waardoor zij minder gevoelig zijn voor de
factoren die de gevoelstemperatuur beïnvloeden zoals wind en regen.
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Uit de benchmark die begin dit jaar is uitgevoerd bleek dat de winterregeling in
Dordrecht een coulante regeling is. In veel steden wordt gewerkt met een feitelijke
temperatuur. In andere steden wordt gewerkt met een gevoelstemperatuur, maar
de hoogte van de ondergrens verschilt sterk per gemeente (van + 2 tot - 5 graden
Celsius). De capaciteit van de winterregeling in relatie tot de reguliere capaciteit is
heel divers. Wel is uitgangspunt steeds dat iedereen wordt toegelaten tot de
nachtopvang als de winterregeling van toepassing is.
De G4 hanteren voor de winterregeling de feitelijke temperatuur. De winterregeling
in de G4 treedt in werking als sprake is van een langdurige koude periode van 5
dagen aaneengesloten 0 graden Celsius of lager. Met de G4 vergeleken is in
Dordrecht dus sprake van een veel gunstiger regeling.
Kosten en dekking
De totale kosten zijn begroot op ca. € 20.000,—. Voor 2015 kunnen de kosten
gedekt worden binnen de begroting. Voor 2016 kunnen de extra kosten worden
gedekt uit de winterregeling 2016, waarvoor per jaar € 20.000,— wordt
gereserveerd. Er zal géén extra subsidie ter beschikking worden gesteld voor de
winterregeling.
Communicatie
De gebruikers van de nachtopvang zullen worden geïnformeerd over de
winterregeling 2015-2016. .
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Wethouder C.M.L. Lambrechts
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