
raadsinformatiebrief

Heerlen,
17 april 2020

Onderwerp
Voortgang uitvoeringsagenda Opvang en Beschermd wonen 

Inleiding/aanleiding
In 2018 hebben alle gemeenteraden van Parkstad de nota “Visie Opvang en Beschermd 
Wonen Parkstad” vastgesteld. De visie is uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. Over deze 
uitvoeringsagenda heeft de raad in november 2019 een raadsinformatiebrief ontvangen. 
In de uitvoeringsagenda ligt veel nadruk op preventie: voorkomen dat mensen in de 
opvang belanden. Een ander onderdeel van de uitvoeringsagenda is de verbetering van 
de opvang. Geconstateerd werd dat zowel Dag- en nachtopvang de Klomp (Leger des 
Heils) als de jongerenopvang in Pension Mijnzicht (Koraal) niet langer voldoen. Er wordt 
gewerkt aan alternatieven. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de 
voortgang. 

1. Preventieve maatregelen
In de uitvoeringsagenda worden verschillende preventieve maatregelen afgesproken: 
1.  Voorkomen uithuiszettingen door (voortzetting van de) afspraken met de 

corporaties ten aanzien van het signaleren van huurachterstanden ten behoeve 
van starten schuldhulpverlening.

2.  Het inschrijven van thuisloze burgers in de basisregistratie personen (BRP) in de 
gemeente waar ze daadwerkelijk verblijven (geen onnodig beroep op de 
maatschappelijke opvang).

3.  Het voor een vooraf afgesproken periode van enkele maanden toestaan van het 
verblijven bij een familielid of kennis, zonder dat dit consequenties heeft voor de 
uitkering van de logiesverlener (geen onnodig beroep op de maatschappelijke 
opvang).

4.  Benutten van mogelijkheden van bijzondere bijstand om instroom in de 
maatschappelijke opvang te beperken en uitstroom te bevorderen

5.  Maken van samenwerkingsafspraken tussen sociale diensten in Parkstad en 
Beekdaelen om stagnatie in inkomsten bij verhuizingen te voorkomen (voorkomen 
schulden) 

Met een subsidie van ZonMw hebben we een projectleider Uitvoeringsagenda Opvang en 
Beschermd Wonen kunnen aanstellen. De projectleider leidt verschillende Parkstadbrede 
werkgroepen, waaronder een werkgroep van sociale diensten. Deze werkgroep vertaalt de 
uitgangspunten in werkinstructies voor de sociale diensten, en zal ook de voortgang 
monitoren.

Registratienummer:

BWV-20000394
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2.Dag- en nachtopvang de Klomp 

Dag- en nachtopvang (DNO) De Klomp werd in juni 2006 in gebruik genomen. Door 
intensievere begeleiding, dagbesteding en het toevoegen van sociaalpsychiatrische 
expertise is de doorstroom de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd en de gemiddelde 
bezetting afgenomen, naar gemiddeld 26 personen in 2019. Dat is ruim onder de 
beschikbare capaciteit van 35 tot maximaal 60 bedden.
Het is echter onmogelijk gebleken om in De Klomp structureel een rustige en veilige 
omgeving te creëren. Het gebouw heeft grote beperkingen, zoals weinig daglicht, geen 
mogelijkheid tot het creëren van eigen kamers en sanitair en geen tuin. De opvang zoals 
die nu in De Klomp plaatsvindt is grootschalig, met nagenoeg geen privacy en daardoor 
heel stressvol. Destijds is gekozen voor situering van een dag- en nachtopvang (DNO) 
met gebruikersruimte in het centrum van de stad, vanwege het grote aantal 
harddruggebruikers dat zich rond de eeuwwisseling in Heerlen ophield. Deze situatie is 
gelukkig gewijzigd. De huidige Klomp-cliënten zijn lang niet altijd harddruggebruikers. In 
toenemende mate zijn het mensen met een zware psychiatrische problematiek, die veel 
baat hebben bij een prikkelarme omgeving. Dat is De Klomp bepaald niet. 
Er wordt hard gewerkt aan afbouw van de Klomp. Daartoe is op persoonsniveau een 
inschatting gemaakt welke vorm van opvang/zorg nodig is en hoe dit gerealiseerd kan 
worden. Het streven is om De Klomp in 2020 te sluiten. Dit gaan we waarschijnlijk niet 
halen. Het realiseren van andere oplossingen lijkt meer tijd te kosten. Daarnaast zal de 
Coronacrisis mogelijk tot (nog meer) vertraging leiden. Het huurcontract is daarom 
zekerheidshalve met 6 maanden verlengd. Uiterlijk op 1 mei 2021 is De Klomp gesloten 
(in de praktijk wordt definitief medio april 2021 verhuisd).
 
Wat is er nodig als De Klomp sluit?

1. Opvang voor zorgmijders 20 tot 30 personen 
Deze opvang is primair bedoeld voor de ‘harde kern van de huidige 
Klompgebruikers’: mensen die al meerdere jaren, meestal met tussenpozen, 
verblijven in de Klomp. Door opvang op een andere locatie met meer privacy te 
bieden, zullen veel van hen meer tot rust komen dan in de huidige opvang.

2. Skaeve Huse (spreek uit als: skeeve hoese) is Deens voor ‘rare huizen’, die in het 
Engels ook wel ‘freak houses’ worden genoemd. De Denen begonnen in 1999 met 
een pilot waarin de Skaeve Huse ingevoerd werden voor daklozen en andere 
achterstandsgroepen die in veruit de meeste gevallen ook een drank- of 
drugsprobleem hadden en daardoor moeilijk te huisvesten waren in reguliere 
wijken, zonder daarbij ook stevige overlast te veroorzaken.
Skaeve Huse zijn eenvoudige eenpersoons woningen van zo’n dertig tot vijftig 
vierkante meter die op grotere afstand van reguliere woningen worden gebouwd. 
De woningen beschikken over eigen sanitair en een eigen keuken. De woningen 
zijn stevig en eenvoudig schoon te houden en staan met enkele stuks bij elkaar. 
Dagelijks komt er een sociaal beheerder langs die met de bewoners spreekt, de 
toestand van de woningen in het oog houdt en aanvullende hulp organiseert 
wanneer dat nodig is. 
Als de Skaeve Huse gerealiseerd zijn, zou een deel van de zorgmijders naar een 
Skaeve Huse kunnen. Op basis van de afspraken die gemaakt zijn in de 
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Uitvoeringsagenda, gaan we ervan uit dat in 2020/2021 in Parkstad 18 Skaeve 
Huse gerealiseerd worden.  

3. Extra plekken Housing First (10)
Housing First is een vorm van wonen met ambulante, intensieve begeleiding en 
bedoeld voor dakloze mensen met meervoudige problemen, waarbij de toewijzing 
van een woning de start is van een traject waarbij zelfstandig wonen het doel is.
Het verschil met opvang is dat bij Housing First mensen direct van de straat een 
woning krijgen, met daarbij (in het begin) veel begeleiding; het betreft vooral 
cliënten die slecht gedijen in een grote opvangsituatie met veel 
prikkels. Kandidaten komen voor een woning van Housing First in aanmerking als 
zij de medewerkers van Housing First wekelijks voor een huisbezoek tot hun 
woning toelaten en als zij een huur- en betalingsovereenkomst afsluiten, in 
combinatie met budgetteren. 
Voor de mensen die momenteel in De Klomp verblijven staan er 7 op de wachtlijst 
van een huis via Housing First.

4. Intramurale voorzieningen, zoals de verschillende vormen van Beschermd wonen 
en WLZ voorzieningen
De verwachting is dat een deel van de huidige Klomp bewoners op termijn kan 
doorstromen naar een passende intramurale voorziening.

5. Instroomplekken
Naast de vaste gasten zijn er ook instromers; mensen die, ondanks de 
preventiemaatregelen zoals afgesproken in de Uitvoeringsagenda, toch dakloos 
zijn geworden  Of mensen die eerder in de opvang hebben verbleven, 
uitgestroomd zijn maar toch weer terugkeren. Afhankelijk van hun problematiek 
kunnen ze terecht in Heugderlicht (LEVANTO, Landgraaf) of in de nieuwe opvang 
voor zorgmijders. Daar wordt een analyse gemaakt van hun situatie en een 
begeleidingsplan gemaakt, gericht op uitstroom. 

6. Persoonsgerichte aanpak overlastgevenden
Daarnaast is het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in een persoonsgerichte aanpak 
voor de cliënten van de Klomp die overlast geven. Deze aanpak zal dit jaar 
voortgezet worden.

3. Opvang zorgmijders

Omdat, gebaseerd op de originele planning,  op 1 november 2020 De Klomp in oude staat 
moest worden opgeleverd, is gezocht naar alternatieven die op korte termijn beschikbaar 
moeten komen, zoals Skaeve Huse, Housing First en opvang voor zorgmijders. 
Dit gegeven is steeds uitgangspunt geweest bij de zoektocht naar potentiële locaties ten 
behoeve van de opvang. Er is een quick-scan gemaakt waarbij een aantal locaties 
waarvan én het bestemmingsplan voldoet én deze op het eerste oog geschikt lijken is 
onderzocht. Daarbij hebben we gekeken naar de volgende criteria: 
- Bouwkundige geschiktheid gebouw: is het gebouw geschikt of geschikt te maken voor 

het beoogde gebruik? Uitgangspunt zijn zoveel mogelijk eigen kamers, bij voorkeur 
met eigen sanitair. 
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- Eigendomssituatie van het gebouw: is het gebouw te verwerven, bij voorkeur in de 
vorm van huur?

- Rustige ligging: ligt de locatie aan een doorgaande weg of wat meer ‘teruggelegen’?
- Is er voldoende (eigen) buitenruimte: is er een tuin/ binnenplaats waar de cliënten 

terecht kunnen?
- Is de buitenruimte goed af te scheiden d.m.v. een hekwerk en d.m.v. groen vanaf de 

openbare weg?
- Afstand tot het centrum: omdat voor een groot deel van de cliënten het centrum de 

“natuurlijke habitat” is, heeft een locatie dichtbij het centrum een voordeel, gezien de 
cliëntbewegingen. Bovendien zijn de aanrijdtijden voor politie in het centrum korter, 
als er sprake is van incidenten.

- Mogelijke overlast voor de buurt: hoe is de ligging van het beoogde pand t.o.v. 
andere belanghebbenden in de buurt?

- Veerkracht van de buurt: is het een sociaal kwetsbare buurt die al “veel voor haar 
kiezen heeft (gehad)”?

- Zijn er gevoelige functies in de nabijheid zoals wonen, onderwijs, kinderopvang, 
sport/ verenigingen?

Op basis van de quickscan analyse en de nadere uitwerking van de voor- en nadelen is als 
meest geschikte locatie en pand het voormalig klooster aan de Gasthuisstraat 35 naar 
voren gekomen; naast het pand en de locatie is ook het aanwezig zijn van een 
buitenruimte een positief punt. Het is een prettig gebouw met voldoende ruimte om ruime 
slaapkamers te realiseren met voldoende sanitair. Het is rustig gelegen in het groen, en 
met enkele maatregelen, zoals het afsluiten van de brug over de Gasthuisstraat, kan de 
overlast beperkt worden. De enige directe buren, gelegen op ruime afstand, zijn de 
bewoners van de Aambosveldflat, maar er is geen directe verbinding tussen de flat en het 
Gasthuis (afscheiding door groene wal en hekwerk). De ligging nabij het centrum is ook 
een voordeel.
Het pand is een voormalig klooster van de broeders van de H. Joseph en is eigendom van 
het Bisdom. Op verzoek van de gemeente heeft Wonen Limburg het pand gekocht. De 
overdracht is op 1 mei 2020. De gemeente Heerlen huurt het pand van Wonen Limburg, 
het Leger des Heils zal de opvang exploiteren.

Zie de bijlage voor een luchtfoto van de locatie.
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Gasthuisstraat 35

Gasthuisstraat, zicht op Centrum/Groene Boord. Pand ligt rechts achter wal, rechterzijde 
voetgangersbrug.
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4. Van groepsgerichte jongerenopvang naar wonen met begeleiding

In pension Mijnzicht (voorheen geëxploiteerd door Koraal, nu door LEVANTO) worden 
momenteel 22 dakloze jongeren opgevangen. Geconstateerd is dat ook deze 
groepsgewijze opvang niet langer voldoet. De doorstroom stagneert en de terugval is 
groot. Koraalgroep en LEVANTO hebben daarop een alternatief ontwikkeld, dat door 
LEVANTO uitgewerkt en geïmplementeerd wordt. In de nieuwe opzet wordt gewerkt met 
een gefaseerde aanpak met de focus op training van zelfstandigheid en een snelle 
doorstroom naar reguliere huisvesting met ambulante begeleiding. Wel is er 24 uur per 
dag toezicht en begeleiding aanwezig. De jongeren krijgen al vanaf het begin de 
beschikking over een eigen appartement met eigen sanitair en kookgelegenheid. Deze 
vorm van wonen met begeleiding kan vorm gegeven worden in de studentenflat in de 
Putgraaf. Nog voor de zomer zal de verhuizing naar de Putgraaf gerealiseerd worden. 

6. Beheers- en communicatieplan

Op 16 april 2020 beslist de Raad van Commissarissen van Wonen Limburg over de 
aankoop van Gasthuisstraat 35. Op 17 april wordt de Raad geïnformeerd door middel van 
deze Raadsinformatiebrief. Vervolgens worden nog diezelfde dag de omwonenden 
geïnformeerd door middel van een nieuwsbrief die huis aan huis bezorgd wordt. Deze 
nieuwsbrief is een gezamenlijke nieuwsbrief van Wonen Limburg, het Leger des Heils en 
Gemeente Heerlen. De Beheerscommissie Klomp en de Adviesraad MO ontvangen zowel 
de nieuwsbrief als de Raadsinformatiebrief per mail. Mensen die willen reageren en/of 
vragen hebben, kunnen zich richten tot gasthuis@heerlen.nl. De vragen die op dit 
mailadres binnenkomen zullen zo snel mogelijk beantwoord worden. Mensen die per 
telefoon willen 
reageren kunnen hun telefoonnummer achterlaten en worden teruggebeld.

Zodra dat weer mogelijk is, zal een gezamenlijke informatiebijeenkomst belegd worden 
voor de omwonenden, de Adviesraad MO en de Beheerscommissie Klomp. Daarnaast zal 
er ook nog een vergadering belegd worden met de Beheerscommissie Klomp.

Er zal een Beheerscommissie Gasthuis worden ingesteld, met daarin een 
vertegenwoordiging van de omwonenden, ondernemers uit de buurt, Leger des Heils, 
gemeente en politie. Deze commissie zal periodiek bij elkaar komen om een beheersplan 
nader uit te werken en, na opening van de voorziening, blijven functioneren als platform 
waar signalen van overlast besproken worden en maatregelen ter beperking daarvan 
worden uitgewerkt. 
Buurtbewoners krijgen de beschikking over een telefoonnummer van het Leger des Heils 
dat ze kunnen bellen zodra ze overlast ervaren, opdat direct actie daarop ondernomen 
kan worden.
Er zijn huisregels over gebruik van alcohol en drugs op de eigen kamer opgesteld, zodat 
de overlast op straat beperkt wordt. De loopbrug over de Gasthuisstraat wordt afgesloten, 
zodat bewoners niet gemakkelijk naar het Aambos kunnen lopen.
Er zullen maatregelen genomen worden om te voorkomen dat anderen dan de bewoners 
op het terrein gaan rond hangen 

mailto:gasthuis@heerlen.nl
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Er komt cameratoezicht in en rond het pand.

Als de voorziening gerealiseerd is, krijgen omwonenden de gelegenheid om kennis te 
komen maken. Ook daarna zullen er gelegenheden geboden worden om nader kennis te 
maken en met elkaar in gesprek te gaan. Het Leger des Heils zal zich opstellen als een 
goede buur.  

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris a.i., de wnd. burgemeester van Heerlen,
L. Schouterden E.G.M. Roemer


