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Raadsinformatiebrief

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?

In december 2018 zijn de Merwedehuusjes in gebruik genomen. In het laatste kwartaal van 2019
hebben we de Merwedehuusjes geëvalueerd. Met deze evaluatie hebben we de lessen uit de
realisatie van deze eerste Merwedehuusjes opgehaald. De doelstelling van deze evaluatie is het in
kaart brengen van de aanpak voor het realiseren van de Merwedehuusjes op de thema's fysiek,
sociaal, samenwerking en communicatie.
Met de evaluatie komen we ook tegemoet aan de wens van de raad. De raad heeft bij haar besluit
in februari 2018 aangegeven dat zij een jaar na realisatie geïnformeerd wil worden over hoe het
gaat:

• Hebben de langdurig dak- en thuislozen een menswaardiger bestaan?
• Is de overlast door problematisch gedrag verminderd?

In deze raadsinformatiebrief leest u de belangrijkste uitkomsten van de evaluatie.
Wat is de te delen informatie?

Hebben de langdurig dak- en thuislozen een menswaardiger bestaan?
Dankzij de opgestelde selectiecriteria is er een goede samenstelling van vijf bewoners gerealiseerd.
Allen waren voor de Merwedehuusjes langdurig dakloos, eerdere trajecten zijn mislukt en er was
geen passende voorziening aanwezig. Alle bewoners wonen er nog steeds en kunnen het redelijk
goed met elkaar vinden. Zij ervaren de plek als hun thuis, waar ze jaren geen thuis gehad hebben.

Hun leven lijkt een stuk rustiger geworden. Voordeel van de huusjes is dat de hulpverleners de
problematiek beter zien dan toen de bewoners nog op straat leefden. Maar bovenal geldt dat zij
een meer menswaardig bestaan en stabiele woonplek hebben.
Is de overlast door problematisch gedrag verminderd?
Tot ruim een jaar geleden veroorzaakten de meeste bewoners overlast in de stad. Sinds de
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Merwedehuusjes zijn er nauwelijks tekenen van overlast. Uit onderzoek en gesprekken met
ondernemers en bewoners van de wijk de Staart blijkt dat zij geen overlast ervaren. Politie en
Handhaving geven aan dat de bewoners minder vaak in de Binnenstad te vinden zijn en sowieso
minder overlast veroorzaken.
Daarmee kunnen we concluderen dat door de Merwedehuusjes de overlast door deze mensen is
verminderd.

Uit de evaluatie halen wij ook een aantal lessen. De belangrijkste daarvan zijn:
Criteria voor locatie keuze
Om te komen tot een goede locatiekeuze waren 7 criteria opgesteld. In de praktijk bleek dat geen
enkele locatie voldeed aan alle criteria. Het is belangrijk om voor een eventuele volgende nieuwe
vergelijkbare voorziening realistische criteria op te stellen.

Vergunninqentraiect
De gekozen locatie ligt direct nabij een bedrijventerrein, waar bedrijven zich mogen vestigen die
veel geluid mogen veroorzaken. Daarnaast is er geluidshinder vanwege wegverkeer en risico's door
de aanwezigheid van hoogspanningtracé en van het vervoer van gevaarlijke stoffen op N3 en de
Beneden-Merwede.

Omdat wonen formeel niet mogelijk is op de Kerkeplaat, is geen wonen maar een logiesfunctie
mogelijk gemaakt. Het labelen van deze locatie als een 'logiesfunctie' betreft een
maatwerkoplossing (er moest afgeweken worden van het huidige bestemmingsplan). Daardoor
duurde het proces om te komen tot een goede ruimtelijke onderbouwing, benodigd voor de
vergunning, langer dan gepland.

Proleet
De samenwerking gedurende het project verliep goed. Vanaf het eerste moment zaten alle partijen
uit het netwerk aan tafel. Het gedeelde commitment, zowel in tijd als geld, is een succesfactor
geweest.
Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?

De ervaring leert dat er meer behoefte is naar een woonvorm zoals de Merwedehuusjes. Uw raad
buigt zich in februari 2020 over onze visie Opvang kwetsbare groepen. Daarin wordt een woonvorm
als Skaeve Huse genoemd als mogelijk nieuw woonconcept.
In 2023 moeten de Merwedehuusjes conform de vergunning worden weggehaald van de huidige
locatie, tenzij een nieuwe vergunning wordt aangevraagd. Gelet op de vraag en behoefte van deze
specifieke doelgroep en de doorcentralisatie van Beschermd wonen en opvang de komende jaren is
het van belang dat we samen met de Drechtstedengemeenten deze voorziening verder
doorontwikkelen en op zoek gaan naar geschikte locaties.
Welke kosten zijn verbonden aan het proces?

Dekking is geregeld vanuit budget Zorg en Ondersteuning.
De incidentele kosten zijn in 2017 begroot op ruim € 82.000,-.
Door hogere kosten op onder andere bouwrijp maken en inrichting van de locatie (mede
veroorzaakt door ingewikkelde locatie) en twee niet geplande bewonersonderzoeken is het budget
met € 40.000,- overschreden. De overschrijding past binnen de totale begroting.

In 2018 was er een ruime onderbesteding op de begrootte structurele kosten (ruim € 54.000,-),
veroorzaakt door vertraging in de oplevering.

In 2019 is het begrootte bedrag (bijna € 30.000,-) met 50% overschreden, nog steeds passend
binnen de totale begroting. Bij aanvang van het project hadden we de verwachting dat het aantal
uren inzet sociaal beheerders na een halfjaar gehalveerd kon worden. De praktijk wijst uit dat
deze inzet (36 uur per week) nog minimaal een jaar noodzakelijk is.
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Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

Besluit instemmen met de realisatie van 6 Skaeve Huse, Ris-nummer 2092295
Visie Opvang Kwetsbare groepen, ris-nummer 2510744
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