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Samenvatting

In december 2018 worden de vijf Skaeve Huse op de Kerkeplaat in gebruik
genomen. Deze Merwedehuusjes, de naam die de beheergroep voor deze units
heeft bedacht, zijn kleine, sobere woonunits die op enige afstand van elkaar en op
ruime afstand van woongebieden worden geplaatst. Hiermee wordt aan langdurig
dakloze personen een menswaardige en stabiele woonplek geboden, die tot op
zekere hoogte ruimte biedt voor afwijkend gedrag. Dit voorkomt overlast in de stad
en geeft de meest kwetsbare inwoners een goede basis.
Inleiding

In 2018 worden zes woonunits op de locatie Kerkeplaat gerealiseerd, waarvan vijf
bestemd zijn voor een kleine groep dakloze personen die door hun afwijkende
gedrag en behoeften niet kunnen wonen in een gewone woonwijk of in een
bijzondere woonvorm waar in groepsverband wordt geleefd. De zesde woonunit is
bestemd voor de sociale beheerder.
Met dit project wordt beoogd langdurige dakloze personen een menswaardig
bestaan te bieden en overlast door problematisch gedrag in de stad te verminderen.
Het proces naar de realisatie is zorgvuldig en met alle betrokken partijen (diverse
zorgpartijen, Trivire, politie en gemeente) (inclusief vertegenwoordigers van
bewoners van de Staart) doorlopen en na realisatie zal door regelmatige evaluatie
met omringende bewoners en bedrijven en de samenwerkende partijen deze
zorgvuldigheid in stand worden gehouden.
Doelstelling

Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de voortgang van het project
Skaeve Huse.
Stand van zaken/de feiten

Op 23 januari 2018 heeft u ingestemd met voorstel voor de realisatie van Skaeve
Huse. Met deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de voortgang van
dit project.
De afronding van het project is nabij. Deze informatie heeft daarom betrekking op
(bijna-)eindresultaten van de voltooiing van werk- en afstemmingsafspraken met en
tussen alle deelnemende partijen.
Omgevingsvergunning
De GRO (Goede Ruimtelijke Onderbouwing) bij de aanvraag omgevingsvergunning
is klaar. De bezwarentermijn loopt tot 7 december 2018. Vanwege de voortgang van
het project is direct na afgifte vergunning gestart met de bouw.
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Inrichtingsplannen voor het terrein
De plannen hebben de status van definitief ontwerp.
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Het terrein waarop de vijf woonunits voor vijf bewoners en één unit voor de sociaal
beheerder worden geplaatst, wordt omheind door een hek met beplanting van
1,8 meter hoog. De bewoners hebben behoefte aan rust en veiligheid. Het hek
biedt hen de gewenste beschutting. Er is geen hek geplaatst, met het oog op het
voorkomen van een uitstraling van 'opsluiten'.
De vijf woonunits hebben kleine buitenruimten waar de bewoners kunnen zitten.
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Voorbeeld foto’s

De woonunits kennen een basic inrichting. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan
de behoefte van de bewoners aan weinig prikkels.
De inrichting van de units wordt door het nabije 'Opnieuw en co' uitgevoerd en door
de gemeente Dordrecht betaald. Deze 'not for profit'-kringloopwinkel aan de
Merwedestraat 52 maakt gebruik van een gevarieerde groep vrijwilligers en
werknemers in loondienst. Daarmee realiseert zij sociale werkgelegenheid en biedt
plekken aan studenten om te leren en ontwikkelen. Zij doen dat in samenwerking
met reïntegratiebedrijven, reclassering; Sociale Dienst Drechtsteden en BARgemeenten, Bouman GGZ, het Da Vinei College en diverse andere relaties. Een
geschikte partner voor een project als Skaeve Huse.
Door de betrokken zorgorganisaties werd het belangrijk gevonden de units te laten
inrichten, in plaats van de inrichting aan de bewoners over te laten. Een dergelijke
(te grote) opgave voor deze kwetsbare mensen zou mogelijk tot een afwijzing van
het aanbod van een woonunit kunnen leiden. Of tot een niet-ingerichte woonunit.
Technische infrastructuur

Alle noodzakelijke infrastructuur is aangelegd met oog voor duurzaamheid. Een
uitdaging, omdat op de locatie een zeer beperkte infrastructuur aanwezig was.
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Huisnummers toegekend

De woonunits hebben huisnummers toegekend gekregen. De straatnaam die daarbij
hoort is 'Veerplaat'.
Sociaal Beheerders Leger des Heils

De functie van sociaal beheerder wordt uitgevoerd door het Leger des Heils. Twee
medewerkers zijn daarvoor geselecteerd. Zij maken voor de uitoefening van hun
werk gebruik van de zesde unit.
Selectiecommissie van zorgpartijen

Alle deelnemende zorgorganisaties dragen potentiële kandidaten aan. Op de huidige
lijst staan meer personen dan er woonunits zijn. De kans dat een persoon niet
accepteert, is daarmee ingecalculeerd.
De selectiecommissie bestaat uit medewerkers van Leger des Heils, Yulius en het
Team Toeleiding en Bemoeizorg.
Zij letten bij de eerste selectie o.a. op een goede combinatie van personen waarbij
de stabiliteit van het samen wonen als kansrijk wordt ingeschat.
De definitieve selectie vindt plaats vlak voor de opening van de woonunits.
Huisregels

De huisregels zijn samengesteld door vertegenwoordigers van de betrokken
zorgpartijen. De regels zijn weinig in aantal en simpel (niet voor meer dan één
uitleg vatbaar). Voor de bewoners is ook duidelijk wat de gevolgen zijn van het
overtreden van de regels. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de
bewoner (tijdelijk) uit de woonunit worden gezet.
Beheergroep

Met de beheergroep Skaeve Huse maakt de gemeente concrete afspraken over het
beheer en de inrichting van de openbare ruimte rondom de Skaeve Huse. Als de
bewoners intrek hebben genomen in de Skaeve Huse houdt de beheergroep vinger
aan de pols.
De beheergroep bestaat uit twee ondernemers en een 10-tal bewoners/
belangstellenden, De groep is inmiddels vijf keer dit jaar bij elkaar gekomen.
Een deel van de zorgorganisaties, politie, Trivire en de gemeente zijn bij deze
bijeenkomsten ook aanwezig.
De beheergroep kenmerkt zich door haar kritisch opbouwende deelname.
Zij heeft onder meer een nieuwe naam voor de Skaeve Huse bedacht: Merwede
Huusjes.
Onderzoek leefbaarheid

De OCD-Drechtsteden heeft afgelopen september een nulmeting uitgevoerd bij een
deel van de bewoners en bedrijven in de Staart. De definitieve rapportage wordt
eind november 2018 opgeleverd.
De opdracht luidt om door middel van enquêtes en cijfers van de politie over
incidenten in de wijk een nulmeting uit te voeren naar veiligheidsbeleving van
inwoners en bedrijven in De Staart. Dit onderzoek wordt na een jaar herhaald om
een eventuele afname van de veiligheidsbeleving te kunnen analyseren.
Cameratoezicht

Cameratoezicht vindt op beperkte schaal plaats. Er is sprake van één camera,
gericht op de toegangspoort naar de vijf woonunits. Doel is het bieden van een
veiligheidsgevoel aan de bewoners van de woonunits.
De beelden worden niet 'live' bekeken en uitsluitend bij incidenten door de politie
terug bekeken.
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Sinds kort is het noodzakelijk bij het plaatsen van een camera met als doel toezicht
houden, een Privacy Impact Assessment op te stellen. Dat is gebeurd.
SDD

Inhoudingen van vaste woonlasten vinden door de SDD plaats. Hiermee wordt
problematisch betaalbedrag voorkomen.
De afspraken bij het aanvragen van uitkeringen en heffingskortingen vinden plaats
volgens de normale procedures (de begeleiders vergezellen de bewoners naar de
betreffende instanties).
Formalisering samenwerking

Samenwerkingsovereenkomst Trivire en gemeente
Trivire plaatst de woonunits en neemt een deel van het woongerelateerde beheer
waar. De afspraken over verhuur, beheer en onderhoud zijn in een
samenwerkingsovereenkomst tussen Trivire en de gemeente Dordrecht opgenomen.
De ondertekening heeft plaatsgevonden op 15 oktober 2018.
Intentieovereenkomst met alle partijen
Het overgrote deel van de inzet van alle partijen is regulier en/of op basis van het
Regionaal Convenant OGGZ.
Afspraken over begeleiding, sociaal beheer, toezicht, toeleiding en selectie van
bewoners zijn opgenomen in een intentieovereenkomst. Daarnaast is hiermee door
alle partijen de intentie geuit van deze nieuwe voorziening in Dordrecht een succes
te maken.
De ondertekening heeft plaatsgevonden op 15 oktober 2018.
Openingsmoment

De officiële opening van de Merwede Huusjes wordt binnenkort ingepland. Hiervoor
ontvangt u een uitnodiging.
Kosten en dekking

Naar verwachting blijven de kosten binnen het begrote budget.
Duurzaamheid

Bij de inrichting van het terrein en in de woonunits wordt gebruik gemaakt van
duurzame bouwmaterialen, led-verlichting, etc.
De inrichting van de woonunits wordt door Opnieuw en co uitgevoerd. Meubels
krijgen hierdoor een tweede bestemming. Ook voor de inrichting van de
beheerdersunit wordt getracht deze met Arbo-goedgekeurde kantoormeubelen in te
richten.
Communicatie

Door middel van het verstrekken van informatie via de gemeentelijk website en
artikelen in plaatselijke kranten worden belanghebbenden continue op de hoogte
gehouden van de actuele situatie en ontwikkelingen.
Het overleg met de beheergroep levert goede tips op over de communicatie met de
wijk. Deze worden opgevolgd.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

•
•
•
•
•

Oplevering onderzoek OCD: eind november 2018;
Plaatsing woonunits: eind november 2018;
In gebruik name woonunits: le helft december;
Kwartaalevaluaties;
Evaluatie van het totale project na een jaar.
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Bijlagen

Geen.
^

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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