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Betreft

Beantwoorden artikel 40-vragen inzake de voorgenomen verhuizing
dagopvangvoorziening Leger Des Heils naar gebouw nachtopvangvoorziening aan
Kromhout/Kasperspad te Dordrecht

Geachte heer Burakcin,
Bij brief van 24 oktober jl., bij ons ingekomen op 25 oktober jl., heeft u op grond
van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de
fractie GroenLinks vragen gesteld inzake de voorgenomen verhuizing
dagopvangvoorziening Leger des Heils naar gebouw nachtopvangvoorziening aan
het Kromhout/Kasperspad te Dordrecht.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.
Vraag 1.

Klopt het bericht in het AD mbt de verhuizing van de dagopvang Leger
Des Heils naar de nachtopvanglocatie van Leger Des Heils aan het
Kromhout/Kasperspad te Dordrecht?

Antwoord Ja, dat bericht is juist. Aan het eind van dit jaar sluit het Leger des
Heils de dagopvang van het Leger des Heils aan de Dubbeldamseweg
Noord. Dagactiviteitencentrum De Vorming op het terrein aan het
Kromhout/Kasperspad zal dan van 10.00 uur tot 18.00 uur zijn
geopend, aansluitend aan de openingstijden van de nachtopvang.
Vraag 2.

Wanneer heeft het college kennis genomen van deze ontwikkeling/
verhuizing?

Antwoord Het college heeft in de vorige bestuursperiode regelmatig overleg
gehad met het Leger des Heils en andere zorgpartijen over de
ontwikkelingen in het zorgaanbod en de huisvesting daarvan.
Het Leger des Heils heeft op 20 juni jl. het college per brief
geïnformeerd over en instemming gevraagd op dit voornemen (zie
bijlage 1).
Vraag 3.

Welke rol heeft de gemeente op zich genomen in dit proces?

Antwoord Het is een besluit dat het Leger des Heils zelf kan nemen, aangezien dit
past binnen het bestemmingsplan. Wij steunen dit besluit (zie
bijlage 2: brief aan het Leger des Heils, d.d. 3 september 2018).
We delen de mening van het Leger des Heils dat dit een positieve
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bijdrage kan leveren aan het herstel van de doelgroep. Met het Leger
des Heils zijn afspraken gemaakt over het beheer (zie antwoord bij
vraag 9) en over zorgvuldige communicatie richting de bewoners. De
communicatie richting omwonenden is gezamenlijk voorbereid en
bestond uit:
- Informeren beheergroep Kromhout/Kasperspad tijdens een
beheergroepoverleg op 17 oktober jl.
- Persoonlijk bij direct omwonenden een brief overhandigen met
uitnodiging voor de inloopbijeenkomst, door duo's van Leger des
Heils en gemeente; bij de overige bewoners van het
Kromhout/Kasperspad en Dubbeldamseweg Noord deze brief
bezorgen, op 18 oktober jl. tussen 16.30 uur en 19.30 uur.
- Een inloopbijeenkomst voor bewoners met gelegenheid tot vragen
stellen, op 19 oktober jl. van 17.00 uur tot 20.00 uur.
Vraag 4.

Als GroenLinks-fractie zijn wij uitermate verbaasd om zo’n belangrijke
ontwikkeling, die binnen de samenleving sociaal-maatschappelijke
vragen oproept c.q. onrust veroorzaakt, uit de krant te moeten
vernemen. Mogelijk dat wij deze informatie gemist hebben, maar
waarom bent u met deze informatie niet eerst naar de gemeenteraad
gekomen? En bent u het met ons eens dat u op deze manier de
gemeenteraad buiten spel heeft gezet?

Antwoord Het college weegt bij ontwikkelingen en besluiten van partners in de
stad altijd af of, hoe en op welk moment wij u informeren. We hebben
hier de prioriteit gegeven aan een zorgvuldig communicatietraject
richting omwonenden. Het voornemen was de raad gelijktijdig met de
bewoners te informeren, dit is per abuis niet gebeurd. Dat hadden we
beter kunnen doen.
Vraag 5.

Heeft het college c.q. Leger Des Heils overleg gevoerd met de
buurtbewoners omgeving Kromhout/Kasperspad over deze verhuizing?
Zo ja? Wanneer heeft dat plaatsgevonden, Zo nee, waarom niet?

Antwoord Er heeft geen overleg plaatsgevonden met bewoners over de
wenselijkheid van de verhuizing, omdat de verhuizing een keuze betrof
die is gemaakt vanuit een breder maatschappelijk belang van goede
zorg voor kwetsbare mensen. De inloopavond had, naast het
informeren van bewoners, als doel om reacties en suggesties op te
halen die we kunnen gebruiken bij het stabiel houden en verbeteren
van de leefbaarheid van dit gebied.
Vraag 6.

Hoeveel personen maken op dit moment gebruik van de dagopvang
aan de Dubbeldamseweg-Noord en is het de verwachting dat al deze
personen zullen meeverhuizen naar de nieuwe dagopvanglocatie aan
de Kromhout/Kasperspad?

Antwoord Het aantal mensen dat per dag/periode gebruik maakt van de
dagopvang nu en na de verhuizing (voor kortere of langere tijd) is
tussen de 40 en 50 mensen. Dit zijn merendeels mensen die ook
gebruik maken van de nachtopvang.
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Vraag 7.

Hoeveel personen verblijven er momenteel in de nachtopvang aan de
Kromhout/Kasperspad?

Antwoord Momenteel maken er per nacht tussen de 40 en 50 mensen gebruik
van de nachtopvang.
Vraag 8.

Waar bestaat op dit moment concreet de overlast uit die zich op of
omgeving de dagopvang aan de Dubbeldamseweg-Noord en de
nachtopvang aan de Kromhout/Kasperspad plaatsvind?

Antwoord Een deel van de bewoners ervaart overlast van personen die
rondhangen aan het Kromhout, voor de poort van het Leger des Heils
aan het Kasperspad en rond het Vrieseplein en daarbij soms
geluidsoverlast veroorzaken, wildplassen of dreigend overkomen.
Vraag 9.

Welke maatregelen gaat het Leger Des Heils en/of de gemeente nemen
om de overlast te doen beperken in-en omgeving de opvanglocatie aan
de Kromhout/Kasperspad?

Antwoord Het Leger des Heils verruimt de aanwezigheid van een beveiligingsmedewerker, voor toezicht op het terrein en rondom de toegangen van
het terrein.
Verder blijft het Kromhout/Sint Jorisweg/Vrieseweg/Kasperspad
aangewezen aandachtsgebied, waarmee politie en handhaving waar
nodig extra inzetten in dit gebied. Er geldt tevens een alcoholverbod.
Er loopt een onderzoek naar cameratoezicht op het Vrieseplein. We
bepalen samen met politie, Handhaving, Leger des Heils en andere
betrokken partners welke aanvullende afspraken en maatregelen nodig
zijn, mede naar aanleiding van de reacties tijdens de inloopavond. We
monitoren de ontwikkeling van de overlast en betrekken daar
bewoners bij.
Vraag 10.

Is het college met ons eens dat het gebied rondom de opvanglocatie
Kromhout/Kasperspad met meerdere opvanglocaties, een gokhal en
een coffeeshop zowel voor de omwonenden als voor de gebruikers van
de opvanglocatie kwetsbaarheden met zich meebrengt, waardoor het
evenwicht in de wijk verstoort wordt.

Antwoord De combinatie van deze voorzieningen in dit gebied brengt inderdaad
kwetsbaarheden met zich mee en zou het evenwicht in de wijk kunnen
verstoren. Daarom is dit gebied ook aangewezen als aandachtsgebied.
Met het vertrek van Yulius is de druk op dit gebied aanzienlijk
verminderd. Door de geplande nieuwbouwontwikkelingen van
woningen en een hotel op het Vrieseplein verwachten we de buurt nog
verder te versterken.
Vraag 11.

Heeft het college overwogen om deze opvanglocaties beter te
verspreiden over heel de stad? Indien nee, waarom niet?

Antwoord Ja, maar overwegende lijkt ons dat geen goede optie. We vertrouwen
de expertise van het Leger des Heils dat door clustering van de
opvangvoorzieningen op deze locatie de zorg voor en het herstel van
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dak- en thuislozen kan verbeteren, wat in het belang is van deze
kwetsbare mensen. Wij verwachten minder loopbewegingen, doordat
de cliënten niet meer van en naar het servicecentrum hoeven te lopen.
De voorziening van Yulius vertrekt, waardoor de druk ook afneemt op
dit gebied. Door aandacht voor de leefbaarheid van het gebied (zie
antwoord op vraag 9), hopen we de overlast in de buurt te beperken.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Het college van Burgemeester en Wethouders

M.M. van der Kraan
secretaris
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