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Afdeling:  Fracties D66, GrL, LPL, PvdA  Leiderdorp, 22 september 2016  

Onderwerp:  Zorg met verblijf Leiderdorp  Aan de raad.  

 

 

*Z00A61DEA43* 
 

Beslispunten 

1. Het college opdracht te geven één Zorg met verblijf in Leiderdorp te realiseren voor het einde 

van de huidige raadsperiode. Het college gebruikt het reeds gedane voorwerk bij de keuze van 

locatie. 

2. Voor het geschikt maken van de locatie € 60.000,- beschikbaar te stellen uit de algemene reserve. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op dit moment zijn er drie plekken van Beschermd Wonen ‘Zorg met verblijf’ gerealiseerd 

voor daklozen in Leiden. Dit is huisvesting van daklozen die mogelijk overlast geven en niet 

in een reguliere opvang of reguliere woningen geplaatst kunnen worden.   

De huisvesting in ‘Zorg met verblijf’ gaat gepaard met intensieve begeleiding van de 

inwoner door zorginstelling Stichting de Binnenvest. Om in aanmerking te komen voor deze 

zorgvorm moeten kandidaten afspraken kunnen nakomen en niet gewelddadig zijn. 

   

1.b Voorgeschiedenis 

In 2012 heeft de regio Leiden de intentie uitgesproken gezamenlijk vijf woonvormen van 

Beschermd Wonen ‘Zorg met verblijf’ te realiseren. Inmiddels is gebleken dat na de eerste 

drie woonvormen verdere realisatie is blijven steken.   

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Voor dit voorstel is gebruik gemaakt van het reeds gedane voorwerk.  
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2 Beoogd effect 

Het realiseren van één Beschermd Wonen ‘Zorg met verblijf’ in Leiderdorp.   

 
3 Argumenten 

1.1 Realisatie is in lijn met regionale afspraken  

De gemeenten in de regio Zuid-Holland Noord hebben zich ten doel gesteld om de overlast die 

ervaren wordt als gevolg van dakloosheid en ernstige verslavingsproblematiek met 25% te 

verminderen. Dit is één van de doelstellingen uit het Regionaal Kompas Volle kracht vooruit .  Een 

instrument om dit doel te bereiken is het realiseren van Zorg met verblijf. In het PHO sociale 

agenda van 20 juni 2012 hebben de gemeenten in Holland Rijnland-verband afgesproken om per 

subregio vijf van deze vormen te realiseren (totaal dus vijftien). De Leidse subregio (Oegstgeest, 

Zoeterwoude, Leiden en Leiderdorp) telt op dit moment drie plekken van Zorg met verblijf (hierna 

Zmv te noemen), alle drie gevestigd in de gemeente Leiden. De gemeente Leiden heeft aan de 

regiogemeenten gevraagd te kijken naar mogelijkheden voor Zmv binnen de eigen 

gemeentegrenzen.  

  

1.2 De problematiek heeft zowel een lokale als regionale oorsprong  

De gemeente Leiden vervult met betrekking tot maatschappelijke opvang een regiofunctie. Dit 

betekent dat in Leiden op dit terrein de meeste overlast wordt ervaren van de doelgroep. De 

problematiek die ten grondslag ligt aan dakloosheid, speelt ook in Leiderdorp. Hierbij kan men 

denken aan huisuitzettingen en armoede.  

  

1.3 De gemeente heeft een verantwoordelijkheid  in preventie en nazorg voor dak- en thuislozen  

Zmv valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hoewel de gemeente  

Leiden als centrumgemeente de algemene voorzieningen aanbiedt en voor deze zorgvorm  

de financiering voor intensieve begeleiding, zijn de gemeenten in de Leidse subregio in de 

toekomst ook deels verantwoordelijk voor deze doelgroep. Inwoners met problematiek trekken 

richting Leiden vanwege de algemene voorzieningen waarvan regionaal geregeld is dat het 

centraal in Leiden gebeurt, maar deze inwoners kunnen ook afkomstig zijn uit de regio. Zmv is bij 

uitstek gebaat bij een regionale aanpak voor verspreiding van de doelgroep, en kan bovendien 

gezien worden als deel van de gemeentelijke verantwoordelijkheid in preventie en nazorg voor 

dak- en thuislozen.  



Pagina 3 van 7 Versie Nr. 1 

Registratienr.: Z/16/036014/69243    Agendapunt 9 

 2016 raadsvoorstel     

  

1.4 Leiderdorp draagt hiermee haar steentje bij aan dit regionale vraagstuk  

Voor Leiderdorp zit de meerwaarde van het realiseren van Zmv op Leiderdorps grondgebied naast 

het realiseren van een maatschappelijk resultaat, vooral in de investering in de 

samenwerkingsrelatie met de Leidse regio en de gemeenten in Holland Rijnland verband. Door het 

tonen van bereidheid kunnen gezamenlijke opgaven ook daadwerkelijk samen worden aangepakt. 

Daarmee geeft Leiderdorp invulling aan zijn koers uit de Toekomstvisie én toont het in houding en 

gedrag de bereidheid om samen te werken.  

Maatschappelijke vraagstukken hebben steeds vaker baat bij een (bredere) regionale aanpak. 

Leiderdorp heeft in zijn Toekomstvisie 2025, Samenwerken en verbinden, aangegeven dat de focus 

van de regionale samenwerking ligt op de gemeenten in de Leidse regio. Leiderdorp wil als 

zelfstandige gemeente samenwerken binnen dat netwerk van gemeenten. Vraagstukken die het 

grondgebied onder andere van Leiderdorp overstijgen zijn bij uitstek gebaat bij een gezamenlijke 

aanpak. De daklozenproblematiek is daarvan een voorbeeld. Voor een effectieve aanpak is het van 

belang dat gemeenten bereid zijn om samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen, waarbij 

het voordeel voor iedere gemeente anders is.   

 

1.5 Het is een succesvolle formule  

In Denemarken is men eind jaren '90 begonnen met de invoering van de zogeheten  

Skaeve Huse. Zmv (Zorg met verblijf) is hiervan de Nederlandse variant. Het succes in Denemarken 

heeft ertoe geleid dat ook in Nederland steeds meer gemeenten dit principe toepassen.  

De bewoners van Zmv laten in veel gevallen een positieve gedragsverandering zien, zoals afname 

van probleemgedrag en stabilisatie of vermindering van middelengebruik.  

Bovendien blijkt dat veel bewoners de controle over hun leven kunnen hernemen. De motivatie 

voor een eigen plek is een goede drijfveer: Bewoners moeten zich laten begeleiden en zich houden 

aan de regels, anders raken ze hun verblijf kwijt. Er zijn reeds casussen waarbij de bewoner na een 

aantal jaar is doorgestroomd naar een eigen verblijf met minder intensieve zorg.  

  

1.6 Vanuit het gezichtspunt van de openbare orde en veiligheid is het van belang om deze 

probleemgroep in een prikkelarme omgeving te brengen door ze te huisvesten in Zorg met verblijf  

Met goede en intensieve zorg zou minder capaciteit van de politie nodig zijn voor deze groep 

mensen. De gemeente Leiden heeft als centrumgemeente verschillende regionale voorzieningen 
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voor daklozen, (ex)verslaafden en veelplegers. Nieuwe Energie, Sociaal Pension en Exodus zijn 

enkele voorbeelden. Voor een klein deel van de doelgroep zijn deze voorzieningen ongeschikt. Zij 

vertonen vormen van antisociaal gedrag. Daardoor veroorzaken zij structureel onrust en overlast 

in reguliere huisvesting richting andere bewoners en medewerkers van de maatschappelijke 

opvang. Dit kleine deel van de daklozendoelgroep zorgt voor een onevenredig grote aanslag op de 

capaciteit van bestaande hulpverlening en politie.   

Door bij te dragen aan de oplossing (van een regionaal vraagstuk) neemt de gemeente allereerst 

haar verantwoordelijkheid voor de inwoners, maar zorgt er ook voor dat we aan de oorsprong van 

de problematiek iets kunnen doen. Door de overlast te voorkomen, is er meer ruimte voor een 

andere invulling van bijvoorbeeld politietaken. Als de politie minder tijd hoeft te besteden aan de 

huidige overlastproblematiek van daklozen, is er meer tijd voor andere taken op het gebied van 

openbare orde & veiligheid.  

 

1.7 De realisatie is mede afhankelijk van investeringen van derden 

Voor de Zorg met verblijf is medewerking en investeringen van andere partijen nodig. De begroting 

over 2017 van deze partners is reeds ingevuld. Daarom is realisatie pas in begrotingsjaar 2018 

mogelijk. De voorbereiding van de locatie door de gemeente kan al in 2017 worden gedaan. 

 

1.8 Het initiatief kan makkelijk tijdelijk worden vergund  

Omdat Zmv een beperkte omvang heeft en de locatie tijdelijk wordt gebruikt (tot 10 jaar) kan op 

basis van een volledige aanvraag binnen acht weken vergunning worden verleend. Deze tijdelijke 

vergunning is een bevoegdheid van het college. Voor deze tijdelijke vergunning kan voor 

omgevingsaspecten als lucht en geluid een gerichte afweging worden gemaakt.   

  

1.9 De intensieve begeleiding zorgt voor beheersbare ruimtelijke effecten  

Een van de voornaamste aspecten waarmee rekening gehouden moet worden bij de plaatsing van 

een Zmv is de mogelijke overlast voor de omgeving. In de praktijk is deze zorg vooral andersom. 

Door de intensieve begeleiding vanuit de Binnenvest voor de hele omgeving en de alertheid van de 

politie is overlast voor de omgeving in de praktijk verwaarloosbaar. Er zal dus ook voldoende 

aandacht moeten uitgaan naar de overlast die de omgeving kan veroorzaken aan de Zmv-bewoner.  
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1.10 Zorg met verblijf kan maatschappelijke vragen oproepen  

Vanwege de mogelijke politieke en maatschappelijke impact is het van belang een breed draagvlak 

te creëren in Leiderdorp. Door de raad te betrekken bij de besluitvorming en de mogelijkheid te 

bieden voor vragen van inwoners wordt draagvlak gelegd.  

  

2.1 Een groot gedeelte van de kosten is niet voor de gemeente Leiderdorp 

Vanuit de centrumgemeente Leiden is geld beschikbaar voor de intensieve begeleiding die bij een 

Zmv hoort (varieert tussen de € 20.000,- en € 40.000,-). De aanschaf of geschikt maken van Zmv 

kan worden uitbesteed aan de (lokale) wooncorporatie en kan worden terugverdiend doordat de 

Binnenvest de ruimte huurt (€ 30.000,-). De afbetaling van de ruimte vindt plaats afhankelijk van 

de aanschafprijs binnen 3 tot 10 jaar. Voor de gemeente Leiderdorp blijft alleen het gereedmaken 

van de locatie ter plekke (nutsvoorzieningen, etc.) over. De verdeling en opbouw van deze 

gereedmaking is u bekend.  

  

2.2 De verhardingsmaterialen kunnen later worden hergebruikt  

Een deel van de kosten wordt gemaakt voor de aanschaf van verhardingsplaten (i.c. Easypath). 

Deze platen kunnen later worden hergebruikt voor de aanleg van fietspaden e.d.   

  

2.3 Structurele kosten zijn geen probleem voor de begroting.  

De structurele kosten voor rekening van de gemeente Leiderdorp zijn de kosten van een  

(bijstands)uitkering a € 12.000,-. Deze kosten vallen onder beschikbaar budget van programma 2, 

Werk en Inkomen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Kans op overlast in omgeving van bijzondere woonvorm (tijdelijk)  

Inwoners die in aanmerking komen voor een bijzondere woonvorm (waaronder Zmv) zijn per 

definitie inwoners die moeite hebben met sociale omgang. De kans dat zij gedurende hun verblijf 

in de Zmv enige mate van overlast geven is aanwezig. Ondanks de controlefunctie van de 

Binnenvest kan dit voor bewoners die in de nabijheid van een Zmv wonen, het woongenot negatief 

beïnvloeden. Op het moment dat het gedrag van de Zmv-bewoner dermate escaleert dat de 

Binnenvest moet ingrijpen, hebben de omwonenden naar grote waarschijnlijkheid enige overlast 

ervaren.   
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1.2 Invloed op de subjectieve veiligheid  

Een Zmv-bewoner kan anders reageren op prikkels uit diens omgeving dan mensen die geen last 

hebben van dagelijkse prikkels. Dit betekent dat het gedrag van een Zmv-bewoner bedreigend kan 

overkomen, hoewel hier in de match door de Binnenvest op gelet wordt. Deze mogelijkheid tot 

een gevoel van bedreiging bestaat met name wanneer de omwonenden niet goed geïnformeerd 

worden door gemeente en de Binnenvest. De groep mensen waarom het gaat, zijn per definitie 

mensen die groot risico met zich meebrengen om overlast te veroorzaken, immers het gaat om 

‘huisvesting van overlastgevende daklozen’. Vanuit de politie wordt dan ook aangegeven dat een 

zeer strakke en frequente begeleiding vanuit de hulpverlening noodzakelijk is. Dit, en de locatie 

van het verblijf zijn van groot belang. Bij het aanwijzen van de locatie is dan ook vooraf met de 

politie gesproken, om hun input te betrekken over de locatie.  

Verder moet duidelijk zijn met wie contact kan worden opgenomen, als er zich incidenten 

voordoen. Advies is daarom ook goede afspraken te maken over de lijnen tussen politie, gemeente 

en de Binnenvest, ten behoeve van omwonenden en de bewoners met zorg.  

 

2.1 Investering van Leiderdorp is groot  

Hoewel er vanuit de centrumgemeente financiering beschikbaar is, komt er ook een groot 

gedeelte van de kosten voor rekening van de gemeente Leiderdorp. Dit gaat om de kosten van het 

klaarmaken van de locatie, en de kosten voor een uitkering van betreffende bewoner. Daarnaast is 

het mogelijk dat omwonenden van Zmv weerstand zullen hebben die geadresseerd dient te 

worden, ook door medewerkers van de gemeente Leiderdorp. Dit zal inzet van de gemeente 

vragen, met name aan het begin van het project.   

 

5 Duurzaamheid 

Het is de bedoeling de locatie zo duurzaam mogelijk in te richten. 
 
 

6 Communicatie en participatie 

Er is een communicatieplan opgesteld als voorbeeld voor de communicatie naar alle partijen 

(bijlage 3). Inwoners worden uitgenodigd voorafgaand aan definitieve besluitvorming over de 

locatie voor de Zmv. Zij kunnen dan over Zmv vragen stellen aan gemeente en de Binnenvest. 
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Om deze reden is ook nog geen concreet besluit over de locatie voorgesteld. Dat vraagt namelijk 

om zorgvuldige communicatie vooraf. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

De raming van de kosten voor het geschikt maken van de locatie van een Zmv staan opgenomen in 

bijlage 2.   

  

Vanuit de centrumgemeente Leiden is geld beschikbaar voor de intensieve begeleiding die bij een 

Zmv hoort (varieert tussen de € 20.000,- en € 40.000,-). De aanschaf of geschikt maken van Zmv 

wordt door de (lokale) wooncorporatie gedaan en kan worden terugverdiend doordat de 

Binnenvest de ruimte huurt (€ 30.000,-). De afbetaling van de ruimte vindt plaatsafhankelijk van de 

aanschafprijs binnen 3 tot 10 jaar. Voor de gemeente Leiderdorp blijft alleen het gereedmaken van 

de locatie ter plekke (nutsvoorzieningen, etc.) over. Dit is eenmalig net iets minder dan € 60.000,-, 

wat wordt gedekt uit de algemene reserve.   

  

Structurele kosten zijn geen probleem voor de begroting.  

De structurele kosten zijn de kosten van een (bijstands)uitkering a € 12.000,-. Deze kosten vallen 

onder programma 2, Werk en Inkomen.   

 

8 Evaluatie 

In dit proces zit voortdurende evaluatie ingebouwd door de intensieve begeleiding van Stichting de 

Binnenvest. De ervaringen en woongenot van omwonenden elk jaar te peilen als evaluatie. Indien 

er een andere bestemming wordt gevonden zal gekeken worden naar de investeringen.  

 

De fracties van D66, GrL, LPL en PvdA 

 

 
 
 
 
Bijlagen: (in besloten deel RIS) 
1. Mogelijke locatie Zorg met verblijf  
2. Inrichtingsvoorstel met kostenindicatie  
3. Voorbeeld communicatieplan  


