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ONDERWERP

raadsinformatiebrief over de uitkomst van het onderzoek van het Trimbos-instituut naar de
landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij informeren wij u over het volgende.
In 2017 heeft het Trimbos-instituut landelijk onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid
van de maatschappelijke opvang. De landelijke toegang houdt in dat mensen zich in alle
gemeenten in Nederland kunnen melden als zij aanspraak willen maken op beschermd
wonen en opvang. Het Trimbos-instituut concludeert dat de landelijke toegankelijkheid van
de maatschappelijke opvang op dit moment onvoldoende is gewaarborgd voor dak- en
thuisloze aanvragers. Er heeft ook onderzoek plaatsgevonden bij de maatschappelijke
opvang in Vlissingen. Samengevat hebben er zich twee mystery guests gemeld bij het Het
Witte Huis van Emergis waarvan er een (tijdelijk) is toegelaten en een de toegang is
geweigerd.
Uit navraag bij Het Witte Huis is gebleken dat de mystery guest die de toegang is geweigerd
zich heeft gemeld met de mededeling dat hij bedreigd werd door familieleden van zijn ex en
dat dit zich afspeelde in Den Haag, waar hij vandaan kwam. Bij doorvraag bleek dat er
wellicht bij Het Witte Huis ook een onveilige situatie kon ontstaan en dat er in Vlissingen niet
direct een basis was voor goede opbouw. Op basis van deze omstandigheden is besloten
de persoon de toegang tot Het Witte Huis te weigeren.
Er zijn landelijk vier mannenopvangen in Nederland georganiseerd die betaald worden uit de
doeluitkering Vrouwenopvang speciaal voor dit soort gevallen. In Den Haag zit zo’n opvang
(Stichting Wende). De maatschappelijke opvang is in beginsel niet voor opvang van
personen in dit soort (geweld) situaties bedoeld. Er kunnen zich echter altijd
omstandigheden voordoen die aanleiding geven om af te wijken van dit beleid. Het is en blijft
een kwetsbare groep personen waarbij adequate opvang en begeleiding voorop staat en in
die zin is het ook wenselijk wanneer de veilige opvang en maatschappelijke opvang
aanvullend kunnen zijn op elkaar. Of er aanleiding is om van het bestaande beleid af te
wijken zal moeten worden beoordeeld aan de hand van de concrete omstandigheden van
het individuele geval.
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Uitgangspunt bij Het Witte Huis is dat aan een persoon ten allen tijde eerste opvang wordt
geboden en dat een persoon pas wordt doorverwezen naar een andere regio of terug
gestuurd naar zijn eigen regio indien uit navraag is gebleken dat de persoon hier het best
mee geholpen is. Veiligheid van eigen personeel c.q. andere dak- en thuislozen in de
opvang kunnen echter redenen zijn om van dit uitgangspunt af te wijken. Het Witte Huis
heeft echter zelf aangegeven dat het in dit geval wellicht beter was geweest deze meneer
een nacht op te nemen en hem na navraag terug te sturen met warme overdracht naar de
Haagse Opvang. Het Witte Huis heeft haar werkwijze hier inmiddels ook op aangepast.
Als college blijven wij in gesprek met de desbetreffende zorgaanbieders om te bespreken
waarom soms bepaalde keuzes moeten worden gemaakt. Gelet op het landelijk gemiddelde
omtrent de landelijke toegankelijkheid, de toelichting vanuit Het Witte Huis en onze eigen
ervaring dat Het Witte Huis zich altijd ten volle inzet voor een adequate opvang en
begeleiding van de dak- en thuislozen beschouwen wij bovenstaande als eenmalig incident
en achten wij verdere acties niet noodzakelijk.
Ter informatie voegen wij het landelijk rapport van het Trimbos-instituut bij.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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