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Voorwoord
De gemeente Arnhem heeft als overheid een verantwoordelijkheid als het gaat om de
opvang van maatschappelijk kwetsbare groepen. Hoe men het ook wendt of keert,
ergens moet er ruimte worden geboden aan omstreden voorzieningen. Of het nu gaat
om begeleide kamerbewoning, opvang van thuis- en daklozen, kleinschalige opvang
van psychiatrische patiënten of opvang voor alcohol- en drugsverslaafden.
Sommige van deze voorzieningen brengen de nodige veiligheidsrisico’s voor de
omgeving met zich mee. Het is daarom begrijpelijk dat bewoners en ondernemers te
hoop lopen als deze voorzieningen in hùn buurt worden gepland.
Met de voorgenomen verplaatsing van De Boei naar de Nieuwe Haven is opnieuw een
dergelijke maatschappelijke discussie ontstaan. Daarbij wordt niet zozeer de
voorziening sec ter discussie gesteld. Intussen is ‘vriend en vijand’ het er wel over
eens dat een dergelijke voorziening noodzakelijk is en ook effect sorteert. De
maatschappelijke weerstand betreft vooral de mogelijk ermee gepaard gaande
overlast.
De gemeente Arnhem heeft daarom een beheersplan 2009 laten ontwikkelen gericht
op het bestrijden van mogelijke overlast en meer in het bijzonder drugsgerelateerde
overlast. De inzet is vanzelfsprekend de overlast maximaal te beperken. Binnen
marges natuurlijk, want overlast reduceren tot 'nul' is een illusie. Er moet daarnaast
ruimte zijn om snel te reageren als bepaalde vormen van overlast zich verplaatsen
(‘waterbedeffect’). En aan een snelle reactie bij verplaatsing van overlast ontbreekt
het vaak. Pas als de overlast op nieuwe plaatsen ‘de pan uit rijst’ zien we dat (te laat)
de eerste acties worden ondernomen. De tolerantiegrens van de bewoners of
ondernemers rondom een dergelijke overlastlocatie is dan al ernstig ondermijnd en
daarmee ook het draagvlak voor dergelijke voorzieningen.
In dit beheersplan worden elf maatregelen voorgesteld die stuk voor stuk bijdragen
een veilige woon – en werkomgeving. Het gaat om verscherpt toezicht én handhaving
door de twee gebiedsagenten, drie speciaal door de gemeente gesubsidieerde
juniorsurveillanten en twee tot drie beveiligers werkzaam op De Boei in nauwe
samenwerking met bewoners en ondernemers. Er is voorzien in cameratoezicht en
goede verlichting rondom De Boei. Er wordt maximaal ingezet op
dagbestedingprojecten waarmee de verslaafden ‘van straat worden gehouden’. En
gekoppeld hieraan wordt er gestreefd naar een volledige bezetting van de nacht- én
dagopvang. Er zijn tot slot ruimere wettelijke mogelijkheden gecreëerd om direct en
snel te kunnen optreden bij allerlei vormen van overlast (op basis van de APV).
Met dit beheersplan onderstreept de gemeente Arnhem dat de aanpak van overlast
door haar uiterst serieus wordt genomen. De ambitie is dat een succesvolle uitvoering
van het beheersplan het maatschappelijke draagvlak voor dergelijke noodzakelijke
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voorzieningen vergroot. In dat opzicht is het investeren in dit beheersplan óók een
investering in een gezonde samenleving.

Balthazar Beke en Jos Kuppens
Arnhem januari 2009
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1.

Overlast gedefinieerd

Grofweg drie vormen van overlast dragen ieder op eigen wijze bij aan de
onveiligheidsgevoelens van bewoners en ondernemers. Het betreft overlast tengevolge
van allerlei vormen van criminaliteit, overlast tengevolge van verstoring van de
openbare orde en overlast die het best omschreven kan worden als 'audiovisuele
overlast'.
1.1

Criminaliteit

Bij overlast tengevolge van criminaliteit gaat het vooral om vermogensdelicten zoals
winkeldiefstal, diefstal uit auto's, diefstal van (brom)fietsen en scooters en inbraak

1

.

Ook drugsdelicten vallen onder deze noemer. Een deel van de verslaafden maakt zich
schuldig aan handel in harddrugs.

2

Geweldsmisdrijven completeren deze lijst.

Bedreiging en geweld zijn vaak onderdeel van de verslaafdenscène. Meestal speelt dat
zich tussen de verslaafden onderling af, maar ook Arnhemse burgers worden er mee
geconfronteerd c.q. er slachtoffer van.
1.2

Openbare ordeproblematiek

Overlast tengevolge van verstoring van de openbare orde is een goede tweede. In dit
geval gaat het om locaties in Arnhem waar zich de handel in drugs afspeelt. Rondom
die locaties ontstaan allerlei andere vormen van overlast waaronder openlijk
drugsgebruik, openbare dronkenschap en vechtpartijen, straatprostitutie, lastig vallen
van voorbijgangers en zwerfvuil.
1.3

Audiovisuele overlast

Audiovisuele overlast sluit de rij. Het betreft de zichtbare verloedering van verslaafden
(slechte lichamelijke verzorging, kapotte kleren, zichtbare verwondingen), evenals
daarmee gepaard gaand irritant, hinderlijk en onaangepast gedrag (uiteenlopend van
slapen in portieken, prullenbakken overhoop halen op zoek naar voedsel,
sigarettenpeuken van de grond verzamelen tot het in het openbaar hun behoefte
doen).
Tegen overlast als gevolg van criminaliteit is over het algemeen goed op te treden.
Wat er onder valt, staat precies omschreven in het Wetboek van Strafrecht. Evenals de
straffen die gelden voor personen die zich er aan schuldig maken
Het optreden tegen overlast in de openbare orde sfeer is al wat moeilijker. Uitkomst
biedt het toenemende gebruik van de APV (Algemeen Plaatselijke Verordeningen)
waarin men op lokaal niveau zaken kan vastleggen die men niet tolereert. Dat kan

1

. In woningen, kelderboxen, scholen of bedrijfspanden.

2

. Veelal kleinere dealers die met beperkte handel hun eigen gebruik bekostigen ('hosselen').
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uiteenlopen van een verbod tot samenscholing,

3

of het verbod op het drinken van

blikjes bier en dergelijke op straat (nuttigen van alcohol op de openbare weg). Door
een dergelijke verordening op te nemen in de APV kan men er vervolgens ook
daadwerkelijk tegen optreden. Dergelijke APV bepalingen zijn plaats - (en vaak ook)
tijdsgebonden. Dat wil zeggen dat er precies moet zijn omschreven voor welk gebied
en tussen welke tijdstippen deze verordening geldt. Het ligt voor de hand dat de APV
regels opneemt die het mogelijk moeten maken efficiënt en effectief op te treden
tegen overlast veroorzaakt door verslaafden. We komen daar later op terug.
Audiovisuele overlast is het minst goed omschreven. Dat neemt niet weg dat bijna
iedereen in grote lijnen dezelfde zaken op het oog heeft als dit soort overlast ter
sprake komt. Belangrijker is dat deze vorm van overlast – zo blijkt uit meer en meer
onderzoek

4

– in sterke mate bijdraagt aan gevoelens van onveiligheid onder 'gewone'

burgers.
1.4

Structuur beheersplan in beeld

Kern van het beheersplan is de veiligheidsanalyse die door ons is verricht. Deze
veiligheidsanalyse geeft antwoord op twee vragen:
1.

Op wie moet het beheersplan zich richten? Daarvoor bepalen we exact
omvang en kenmerken van de groepen verslaafden die zich schuldig
maken aan overlast.

2.

Hoe groot is de overlast en waar speelt het zich vooral af? Daarbij is
gekeken hoeveel overlastincidenten zich in 2008 hebben voorgedaan, wat
voor een overlast en vooral waar die zich concentreerde (zogenaamde
hotspots).

Op basis van deze analyse stellen we vervolgens elf maatregelen voor om de overlast
aan te pakken. De resultaten van deze veiligheidsanalyse, evenals de elf maatregelen
worden beschreven in hoofdstuk 2.
Om deze maatregelen succesvol te kunnen uitvoeren, moet aan vier randvoorwaarden
worden voldaan. Deze worden beschreven in hoofdstuk 3.
In hoofdstuk 4 wordt tot slot een blik op de toekomst geworpen. Daarin staan we kort
stil bij de wijze waarop dit soort voorzieningen als De Boei er over pakweg tien jaar zal
uitzien.

3

. Op basis van deze APV kan de politie groepjes (veelal jongeren) aanspreken indien ze zich met

meer dan twee personen op de openbare weg ophouden.
4

. Zie onder andere Wijkscan Criminaliteit & Overlast, Een methodiekbeschrijving. Beke, Klein

Hofmeijer en Versteegh, 2009.
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Veiligheidsanalyse



Drie potentiële doelgroepen (drie interventiestrategieën)
Overlast in Beeld



Aanpak op maat: vier maatregelen



Verscherpt toezicht: vijf maatregelen



Tegengaan mogelijke leegstand: twee maatregelen

Hoofdstuk 2

Elf maatregelen gericht op:

Vier randvoorwaarden:
Digitaal klantenbestand Æ overlastvolgsysteem



Vijf bronnen om overlast in beeld te brengen Æ overlastscan
(hotspotkaarten)



Afspraken over reactie op overlastmeldingen: drie urgentieniveaus



Monitorgroep De Boei – drieledige taakstelling

Een blik op de toekomst: De Boei over tien à vijftien jaar

Hoofdstuk 3
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2.

Inhoud beheersplan

2.1

Overlastgever in beeld

Op welke groepen richt het beheersplan zich?

Om een beeld te krijgen van de groepen waarop het beheersplan zich moet richten zijn
verschillende bijeenkomsten met onder andere omwonenden, toezichthouders en
handhavers en ondernemers gehouden. Daarnaast is een bijeenkomst over de
dagbesteding voor de doelgroep georganiseerd. Vervolgens is ook een selectie
gemaakt van relevante literatuur als het gaat om gebruikersprofielen en typen
verslaafden.

5

Op basis van de expertise van betrokkenen, relevante literatuur én een nadere analyse
van de verslaafden in Arnhem zijn er drie potentiële doelgroepen te onderscheiden.
Primair gaat het vanzelfsprekend om de cliënten van De Boei.

6

Daarnaast wordt

geconstateerd dat een deel van de overlastgevers geen directe cliënten van De Boei
zijn. Het gaat dan om een deel van de verslaafde prostituees die buiten de zorgzone
klanten oppikken en een beperkte groep die rond De Boei hangt en zich bezighoudt
met (kleinschalige) drugshandel. Een korte beschrijving van deze drie groepen
Cliënten De Boei

Op De Boei zien we verschillende soorten cliënten.

7

Hieronder volgt een korte typering

en een schatting hoeveel cliënten daaronder vallen (omvang).
Bad, bed en brood (20 %)

8

Æ De groep wordt het best getypeerd met de termen ‘bad,

bed en brood’ en veel verder moet het ambitieniveau van de verslavingszorg bij deze
groep niet reiken. Ze zijn kwetsbaar en niet opgewassen tegen de hardere
straatcultuur die langzamerhand zijn intrede doet in de scène. Het is de ‘oude garde’
van gebruikers met een veelal lange verslavingsgeschiedenis, zwakke lichamelijke
gezondheid, dakloos, en in feite alleen op zoek naar rust en een veilige woonomgeving

5

. In bijlage 1 worden enkele onderzoeken kort besproken.

6

. Daarnaast heeft Iriszorg ook een cliëntengroep die de Hulppost aan de Westervoortsedijk

bezoekt in verband met het methadonprogramma. Veelal cliënten die (begeleid) zelfstandig
wonen of in andersoortige opvangvoorzieningen verblijven. Ook hieronder zitten verslaafden die
voor de nodige overlast zorgen.
7

. In de afgelopen periode is de populatie van De Boei in beeld gebracht. Op basis van vier criteria

zijn acht cliëntenprofielen geschetst. De criteria zijn 1 het al dan niet continueren van
middelengebruik, 2 behoefte aan ondersteuning, 3 accepteren van begeleiding en 4 in staat om
te functioneren in een groep (A. Roomer en D. van de Brugge, Cliëntprofielen MFC en De Boei,
2007 - interne publicatie Iriszorg).
8

. Cliëntenprofielen 1 en 3.
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(zie ook hoofdstuk 4). Binnen deze groep vinden we ook een (beperkt) aantal
verslaafde prostituees.
Deze groep zorgt voor de nodige overlast rondom De Boei. Dat heeft veel te maken
met het ‘in en uit lopen’ zeker als er weer dealers rond De Boei hangen. Ook het
hosselen (onderling handelen met kleine gebruikershoeveelheden) vindt buiten plaats
en zorgt daarmee voor de nodige onrust én overlast. Voor het overige zien we dat
deze groep kwetsbaar is en regelmatig slachtoffer wordt van bedreiging of intimidatie
door medeverslaafden, vooral door een kleine groep verslaafden met ernstige
psychische stoornissen (zie verderop).
Ongeveer een kleine twintig procent van de clientèle van De Boei kan tot deze groep
worden gerekend.

9

Psychisch gestoord (10 %)

10

Æ Kernbegrip bij deze groep is de ernstige psychische

stoornissen waardoor ze absoluut niet in een groep functioneren (sociaal onaangepast)
en voor een deel van hen gaat dit gepaard met onvoorspelbaar en agressief gedrag.
Een moeilijke groep die – vooruitlopend op de verdere beschrijving in dit beheersplan
– in feite niet thuis hoort op De Boei. Illustratief is dat verslaafden uit deze groep
verwijderd zijn (op straat gezet – redactie) op grond van agressief gedrag tegen
personeel, of zelf weer kiezen voor een zwervend bestaan. Het zal duidelijk zijn dat
deze groep in termen van overlast een hoog risicoprofiel heeft. Ongeveer één op de
tien behoort tot deze groep. En de helft daarvan heeft een extra aantekening in
termen van agressief en onvoorspelbaar gedrag.
Maatschappelijke integratie, dagbesteding (70 %)

11

Æ Relatief het grootst is de

groep die ergens op het continuüm zit van maatschappelijk weer in staat te integreren.
Het is wél een breed continuüm. We zien aan de ene kant een groep die primair de
veiligheid van De Boei zoekt, maar daarbinnen ook wel geneigd is tot / behoefte heeft
aan enige dagbesteding. Aan de andere kant een groep die met lichte of wat
intensievere begeleiding in staat is min of meer zelfstandig te gaan wonen op termijn.
Bijna zeventig procent van de cliënten van De Boei kan tot deze (brede) groep worden
gerekend. Ze maken deel uit van de bredere cliëntengroep van Iriszorg die in potentie
een doelgroep is voor dagbestedingprojecten (zie verderop).
Verslaafde prostituees

In het beheersplan besteden we ook aandacht aan de overlast gerelateerd aan illegale
prostitutie. Een harde kern van circa 10 tot 12 verslaafde vrouwen (die niet tot de

9

. Waarbij moet worden aangetekend dat deze groep in omvang afneemt (vanwege sterfte).

10

. Cliëntenprofielen 2 en 5.

11

. Cliëntenprofielen 4, 6, 7 en 8.
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cliënten van De Boei behoren) maakt zich hieraan schuldig.

12

Deze vrouwen zijn

kwetsbaar en vaak afhankelijk van mannen die hen exploiteren (en van drugs
voorzien). De ermee gepaard gaande overlast is dus breder. Naast illegale prostitutie
op de openbare weg gaat het om drugshandel en ook bedreiging en geweld. Niet
onbelangrijk neveneffect van illegale prostitutie is bovendien dat potentiële klanten
abusievelijk ook gewone voorbijgangers aanspreken of lastig vallen.
Belangrijk daarbij is ook de positie van deze vrouwen in het oog te houden. Ze moeten
primair als slachtoffer neergezet worden en de maatregelen zouden zich dan ook
moeten richten op het beschermen en bieden van veiligheid.
Zorgmijders

Tot slot zien we een beperkte groep die rond De Boei hangt, zich bezighoudt met
(kleinschalige) drugshandel, nauwelijks aanspreekbaar is, af en toe agressief en
intimiderend (richting cliënten van De Boei, maar ook politie) en in bredere zin voor de
nodige overlast zorgt. Het is een groepje dat niet bereikt kan worden door de
hulpverlening en waarbij ook oppakken en tijdelijk opsluiten weinig effect sorteert. Dit
groepje wordt omschreven als zogenaamde ‘zorgmijders’. Op deze locatie gaat het om
zo’n tien personen. Breder gaat het om naar schatting om zo’n 30 tot 35 personen in
Arnhem.
Samenvattend

Uit bovenstaande beschrijving blijkt dat een deel van de cliënten van De Boei
samenvallen met de twee groepen er rondom heen. Dat levert het volgende beeld.

De Boei

Rondom De Boei

In omgeving

Oude garde (‘bed, brood & bad’)

Illegale prostitutie

Circa 15 à 18

Circa 10 à 12

Psychische gestoorden

Zorgmijders

Circa 8 à 10

Circa 10

Maatschappelijke integratie
Circa 40 à 50

In bovenstaand overzicht is een koppeling gemaakt tussen de diverse groepen naar
‘cliëntprofiel’. De groep van 10 à 12 verslaafde vrouwen die zich schuldig maken aan
illegale prostitutie

13

valt het best te rangschikken onder de ‘bed, brood & bad’ groep.

Zorgmijders hebben de meeste verwantschap qua profiel met de kleine groep cliënten
van De Boei met ernstige psychische stoornissen. Hiermee hebben we dus een redelijk

12

. Deze schatting is op basis van BPS gegevens van Politie Gelderland – Midden.

13

. Buiten de zorgzone op de openbare weg.
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inzicht in aard én omvang van de drie groepen waar het beheersplan zich op moet
richten:






‘Bed, brood & bad’

14

circa 25 à 30personen (mannen én vrouwen)
15

Æ

veilige woonomgeving

Æ

actief gebruik middelen en niet gemotiveerd te stoppen

Æ

niet in staat om zelfstandig te wonen - thuis- en dakloos

Æ

moeilijk of onmogelijk om afspraken te maken Æ te sturen

Æ

Medische ondersteuning noodzakelijk

Psychisch gestoorden

(kwetsbaar en opgejaagd)

circa 18 à 20 personen

Æ

actief gebruik middelen en niet gemotiveerd te stoppen

Æ

niet in staat om zelfstandig te wonen - thuis- en dakloos

Æ

moeilijk of onmogelijk om afspraken te maken Æ te sturen

Æ

Medische ondersteuning noodzakelijk

Æ

Zeer ernstige psychische problematiek

Æ

Onberekenbaar agressief gedrag (mogelijk gevaar voor omgeving)

Æ

Kunnen beslist niet in groep functioneren

In potentie geschikt voor maatschappelijke integratie
Æ

circa 40 à 50 personen

Enigszins tot goed gemotiveerd tot gecontroleerd middelengebruik en –
veel zeldzamer – gemotiveerd te stoppen met middelengebruik

Æ

in staat tot begeleid wonen (al dan niet met intensieve begeleiding)

Æ

behoefte aan dagbesteding

16

We hebben hiermee in beeld welke groepen aandacht moeten krijgen in het
beheersplan. Er moet daarbij echter nog wel een tweede slag worden gemaakt. Binnen
ieder van deze drie doelgroepen komen we personen tegen die voor de nodige overlast
zorgen en personen die nauwelijks voor enige overlast zorgen. Het gaat er dan om
vast te stellen welke personen binnen deze drie groepen een hoog risicoprofiel hebben
in termen van overlast.
Om die reden zouden de circa 100 personen hierboven moeten worden beoordeeld op
hun risicoprofiel aangaande overlast (we verwijzen hiervoor naar bijlage 3 en
hoofdstuk 3 (paragraaf 3.2.). Dat levert uiteindelijk een lijst Notoire Overlastplegers
(in digitale vorm).

14

. Waaronder dus ook de verslaafde prostituees.

15

. En een veilige plaats om te kunnen gebruiken.

16

. Een beperkt deel is zelfs in staat om zelfstandig te wonen,
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2.2

Aanpak op maat: vier maatregelen

Voornoemde indeling in drie doelgroepen voor het beheersplan biedt de mogelijkheid
van een aanpak op maat. We zullen kort aangeven welke aanpak zinvol is gerelateerd
aan voornoemde groepen. Wellicht ten overvloede willen we nog een keer bandrukken
dat hierbij de aandacht vooral uitgaat naar de personen die binnen deze drie groepen
hoog scoren op overlast.
Maatregel 1 Æ Gesloten opvang - & behandelmogelijkheden

In onze optiek is het merendeel van circa 18 à 20 verslaafden met ernstige psychische
stoornissen niet geschikt voor een maatschappelijk open setting als De Boei. Dat geldt
zeker voor het deel dat zich agressief gedraagt tegen personeel en/of
medeverslaafden. Om die reden pleiten we voor het vinden van alternatieven.
Concreet is het voorstel een belangrijk deel van deze 20 personen op basis van
voorlopige diagnose toe te wijzen aan een reeks alternatieven lopend van ISD
maatregel, meer gesloten psychiatrische setting tot nieuwe Gelderse voorzieningen
zoals de ‘Prison Gate Farm’.
Gelderlander

17

- De Prison Gate Farm is een boerderij waar veelplegers

gedwongen naar toe worden gebracht. Hier worden ze begeleid in het wonen.
Bovendien krijgen ze een behandeling voor hun problemen zoals verslaving,
psychische stoornissen en het ontbreken van een sociaal netwerk.
De veelplegers kunnen sinds een paar jaar van de rechter een ISD-maatregel
krijgen (Inrichting voor Stelselmatige Daders). In Gelderland zijn momenteel
vijftig ISD'ers. Ondanks deze maatregel waarbij ze maximaal twee jaar kunnen
worden vastgehouden, gaan veel veelplegers weer opnieuw de fout in. Dat moet
anders worden in de Prison Gate Farm, een onorthodoxe methode om met dwang
en drang de veelplegers weer op het goede pad te krijgen. "Nu steken politie,
justitie, zorginstellingen 90 procent van de energie in 10 procent van de gevallen.
Dat moet anders. We willen kijken of we volgend jaar met de eerste voorziening in
een groene omgeving kunnen beginnen. Als dat binnen de kaders van de wet kan
dan is dat geen probleem. Anders moeten we de wet aanpassen en kunnen we er
een pilot van maken", zegt Kaiser (burgemeester Doetinchem – redactie).

Speciale aandacht gaat darbij uit naar de groep zorgmijders die rond De Boei hangen.
Door middel van intensief toezicht, strikte handhaving (en registratie van feiten) moet

17

. http://www.gelderlander.nl/voorpagina/achterhoek/4207216/Veelplegers-verplicht-naar-

boevenhoeve-voor-resocialisatie.ece.
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op zo kort mogelijke termijn worden toegewerkt naar gedwongen opname.

18

De

monitorgroep (zie verderop) bepaalt op welke termijn dit moet zijn gerealiseerd en
welke middelen daarvoor noodzakelijk zijn. Tevens beoordeelt zij periodiek in hoeverre
de doelstellingen hieromtrent worden gehaald.
Maatregel 2 Æ Huisregels De Boei’

Door middel van aanvullende huisregels kan op enkele punten de overlast worden
beperkt.


Allereerst gaat het om huisregels die teveel ‘in en uit geloop’ voorkomen. Het gaat
om teveel en ook de hele dag door. Dat geeft onrust. Men kan besluiten dat
cliënten bepaalde tijden (gekoppeld aan het aanbod aan activiteiten) wel kunnen
binnenkomen, maar niet vertrekken (of andersom).

19

In dat kader kan ook

overlegd worden in hoeverre het rondhangen van dealers rond De Boei door
toezicht wordt gereguleerd. We komen daar later op terug.
M e d e w e r k e r D e B o e i - ‘Zodra er weer een dealer boven op de
brug staat met snoepgoed gaat het als een lopend vuurtje rond. Binnen
mum van tijd slaat de onrust toe en loopt iedereen in en uit.’



Dergelijke huisregels gelden óók ten aanzien van overnachting (in het kader van
maximaal van straat houden). In hoeverre wordt er bijgehouden door
medewerkers van De Boei of verslaafden uit deze groep (maar ook uit andere
groepen) die ’s nachts op De Boei verblijven ook daadwerkelijk komen
overnachten? En als ze afwezig zijn, men op de hoogte is waar ze verblijven? Bij
regelmatig en ongeoorloofde absentie kunnen dan maatregelen worden getroffen.
Deze moeten worden vermeld in de huisregels. We komen daar verderop nog op
terug.



Tot slot geldt dat óók voor overlast veroorzaakt in de nabijgelegen
winkelconcentraties. Duidelijk moet worden afgesproken welke sancties gaan
gelden bij overlast, dan wel plegen van winkeldiefstal e.d. De Boei draagt hiermee
uit dat zijn verantwoordelijkheid verder reikt dan haar eigen voordeur. We komen
daar verderop nog op terug.

18

. Hetzij in een psychiatrische setting, hetzij in een strafrechtelijke setting (ISD maatregel/

Prison Gate Farm).
19

. In feite is dit ook bij de nachtopvang op die manier geregeld. Na een vast tijdstip komt men

niet meer binnen op De Boei en ’s nachts kan men ook niet in en uit lopen. De praktijk leert dat
de cliënten zeer goed weten dat ze op tijd moeten zijn voor de nachtopvang en anders het risico
lopen zonder slaapplaats te zijn.
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Maatregel 3 Æ Dagbestedingprojecten: Programma van Eisen

In toenemende mate geldt dat Iriszorg maatschappelijke integratie door middel van
dagbestedingprojecten als speerpunt van de verslavingszorg ‘nieuwe stijl’ gaat zien.
Het gaat dan om laagdrempelige dagbesteding gecombineerd met arbeidstraining in
een beschermde omgeving. Dergelijke activiteiten moeten worden gezien als een
voorbereiding voor herintreding op de arbeidsmarkt.
Zoals we hebben kunnen zien is circa 40 tot 50 cliënten van De Boei in potentie
geschikt voor dergelijke maatschappelijke integratietrajecten. In onze optiek zou met
een lichtste variant ook de groep BBB

20

hierbij kunnen worden betrokken. Overlast

(én kleine criminaliteit) van deze groep wordt nu al fors beperkt door een voorziening
als De Boei. Winst kan hier worden behaald door de beschermde woonfunctie

21

minder passief en vrijblijvend in te vullen. Aanbod van enige dagstructuur
(ondersteund door huisregels) dient er op gericht te zijn deze groep langere periodes
op De Boei te houden. Daarvoor wordt dan het Project ‘Dagstructuur De Boei’
ontwikkeld. Concreet gaat het om een combinatie tussen recreatieve dagbesteding
(voornamelijk tv- kijken) en een aanbod van simpele bezigheden bij wijze van
dagbesteding.

22

Het voorstel is een gericht aanbod te ontwikkelen dat geschikt is voor,

en aansluit bij deze 15 tot 18 personen. Dat wordt de eerste (en lichtste) variant van
een zestal dagbestedingprojecten (zie verderop). Optioneel (en wenselijk) is om
bepaalde activiteiten (in de actieve recreatieve sfeer) ook financieel te belonen.

23

Qua inhoud en structuur moet een programma van eisen worden
geformuleerd. In het kader van dit beheersplan voert het te ver dit volledig
in te vullen. We volstaan met het benoemen van de meest essentiële eisen
waaraan dit aanbod moet voldoen:
1.

breed aanbod lopend van (zeer) licht in de vorm van gestructureerde
dagbesteding tot intensiever in de vorm van leer- & werkervaringsprojecten
Ontwikkeling en uitvoering onder verantwoordelijkheid van Iriszorg

Æ

Momenteel bestaat het aanbod uit een vijftal projecten, te weten Boothuis,
Veegproject, Boomgaard, Kweekland en Hoveniersdienst (zie bijlage 2). Het

20

. Brood, bed en bad.

21

. En mogelijkheid drugs te gebruiken in de gebruikersruimte.

22

. Deze activiteiten worden nu al aangeboden, maar het aanbod is nog versnipperd en deelname

is vrijblijvend.
23

. Een dergelijke vergoeding motiveert ook deze groep wat langer met één en dezelfde activiteit

bezig te zijn. De vergoeding kan ook worden gekoppeld aan de nieuwe huisregels ten aanzien van
verblijf op De Boei (geen ‘in en uit geloop’).
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streven van Iriszorg is om in 2009 10.000 dagdelen werk te realiseren.
Explicieter dan nu het geval is moet worden aangegeven voor ieder project (a)
welk niveau van toezicht noodzakelijk is (op de uitvoering van de activiteiten)
en (b) welk niveau van begeleiding (bij het werken met deze doelgroep)
noodzakelijk is. Daarnaast spelen de complexiteit, de risico's (bijvoorbeeld de
mogelijkheid tot het plegen van criminaliteit) én de duur van de dagbesteding
een rol.
Æ

Het voorstel is – bij wijze van experiment – een half jaar iemand vrij te maken
ter versterking van toezicht (en begeleiding) van de Veegploeg (schoonmaak
en vegen). Deze veegploeg wordt vervolgens in overleg met de ondernemers
(van Gamma en het winkelcentrum aan de dr. C. Lelyweg) ingezet voor
schoonmaakwerkzaamheden in de nabije omgeving (parkeerterreinen e.d.).
Op deze manier leveren de nieuwe bewoners van De Boei een positieve
bijdrage aan het tegengaan van zwerfvuil. Ook kan op termijn gekeken
worden in hoeverre deze personen ook op piektijden kunnen worden ingezet
als verkeersregelaar (momenteel worden hiervoor personen van een
beveiligingsbedrijf ingehuurd). Daarmee wordt het al geplande intensieve
toezicht (zie verderop) versterkt.

Æ

Aanvullend moet een specifiek aanbod ‘bed, brood en bad’ groep en specifiek
aanbod ‘verslaafde prostituees’ (zie bovenstaand Project Dagstructuur De
Boei’) worden ontwikkeld. Deze twee projecten moeten ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de gemeente Arnhem (afdelingen Inwonerszaken en
Maatschappelijke Ontwikkeling).

Æ

Vervolgens worden de circa 70 tot 75 cliënten van De Boei ingedeeld naar
voornoemde dagbestedingprojecten (zie bijlage 2). Tevens wordt bijgehouden
hoe de bezettingsgraad is in de komende periode. Door periodiek de
bezettingsgraad te bepalen wordt zichtbaar hoe de doorstroming verloopt.
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Bovendien wordt hiermee inzicht gegeven in het potentiële aanbod voor
Werken voor de Stad.
2.

Er moeten ook verschillende sancties of beloningsvormen worden ontwikkeld
om deelname aan de dagbestedingprojecten ‘af te dwingen’. Mogelijke opties
zijn (1) het weekvoorschot ontzeggen

24

, (2) belonen door iemand aan te

melden voor een zogenaamde wachtwoning, of (3) in aanmerking te laten
komen voor een traject naar ‘Werken voor de Stad’. Er zou ook gewerkt
kunnen worden met extra (4) financiële prikkels (variabel uurloon van € 1,00
of € 1,50). Het voorstel is om de monitorgroep (zie verderop) diverse sancties
en beloningsvormen op een rijtje te laten zetten.
3.

Er moet een goede afstemming en doorstroming komen naar reguliere
werkervaringsprojecten van onder meer Werken voor de Stad

25

en van

daaruit verdere doorgeleiding naar reguliere of semi – reguliere arbeidsmarkt.
Maar Iriszorg opereert breder dan alleen in Arnhem. Van daaruit is het logisch
dat ze ook zelf direct toeleidt naar (semi-) reguliere arbeidsplaatsen. In onze
optiek is het voor cliënten binnen de gemeente Arnhem zinvol een functie van
‘werkbegeleider’ te creëren die als personal coach het doorstromingsproces in
de gaten houdt en waar nodig faciliteert. Hij of zij selecteert in nauwe
samenwerking met Iriszorg potentieel geschikte kandidaten voor
doorstroming. Daarbij kunnen twee trajecten worden gevolgd. Ze kunnen
doorstromen naar Werkervaringsplaatsen bij Werken voor de Stad (of – indien
ze nog extra training nodig hebben ATC) of ze stromen direct door naar
bedrijven. Daarmee fungeert de werkbegeleider als intermediair tussen de
dagbestedingprojecten van Iriszorg enerzijds en de werkervaringsprojecten
van Werken voor de Stad en eventueel directe contacten met bedrijven vanuit
het eigen netwerk van Iriszorg anderzijds.
Ontwikkeling en uitvoering onder verantwoordelijkheid van gemeente Arnhem
(dienst Inwonerszaken en Maatschappelijke Ontwikkeling) en Iriszorg..
In schema:

24

. Daarmee krijgt de begeleider ook enige macht om iemand tot deelname te dwingen.

25

. Daarin zitten werkgevers uit de non profit sector zoals ‘Mode met een missie’, ‘2 Switch,

Buitenbeheer, Werkplaats Volkshuisvesting, Klusbedrijf, Werkomgevingploeg en het Sportbedrijf.
Mensen worden voor een periode van een half jaar geplaatst, met eventueel een verlenging van
nog een half jaar. De werkgever krijgt hiervoor een subsidie.
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Iriszorg

Werken voor de Stad



Dagstructuur De Boei 1



Dagstructuur De Boei 2



Boothuis



Veegproject



Boomgaard

Selectie potentiële



Kweekland

doorstromers +



Hoveniersdienst
Totale capaciteit 70 tot 75
verslaafden

Iriszorg

ArbeidstrainingsCentrum (ATC)
Werkbegeleider:
Werkervaringsprojecten
(Werken voor de Stad)

formeren werkpool

(semi) reguliere arbeidsmarkt

Bedrijven

Maatregel 4 Æ Continueren aanpak audiovisuele overlast

Lange tijd is onderbelicht de overlast die bewoners hebben van de zichtbare
verloedering van verslaafden (slechte lichamelijke verzorging, kapotte kleren,
zichtbare verwondingen), evenals daarmee gepaard gaand irritant, hinderlijk en
onaangepast gedrag (uiteenlopend van slapen in portieken, prullenbakken overhoop
halen op zoek naar voedsel, sigarettenpeuken van de grond verzamelen, tot het in het
openbaar hun behoefte doen). We vatten dit onder de noemer 'audiovisuele overlast'.
Audiovisuele overlast heeft alles te maken met persoonlijke hygiëne en verzorging.

26

En dat hangt samen met de levensstijl van verslaafden. Op het gebied van gezondheid
scoren klachten van de huid en de luchtwegen verreweg het hoogst. De ongezonde
levensstijl maakt ze ook kwetsbaarder voor ziektes als aids en tuberculose. Een klein
deel van de verslaafden is HIV – besmet of heeft ooit tuberculose gehad.

27

Slechte

voeding is bovendien de oorzaak van de deplorabele gebitstoestand van het merendeel
van de verslaafden. Vaak is er sprake van een vicieuze cirkel. Er wordt steeds minder
aandacht besteed aan de persoonlijke verzorging en hygiëne.
Vanaf 2006 werkt De Boei met een zogenaamd persoonlijk begeleidingsplan. Binnen
dit plan wordt ook aandacht besteed aan persoonlijke hygiëne en verzorging van

26

. Bij audiovisuele overlast richten we ons vooral op het niveau van persoonlijke verzorging en

hygiëne. Dat valt uiteen in drie componenten: gezond, schoon en netjes. Daarnaast wordt óók
gekeken naar hinderlijk of onaangepast gedrag. De aanpak daarvan valt onder de noemer
'openbare orde problematiek'.
27

. Laere IRAL van, Buster MCA. Gezondheidsproblemen van daklozen op zogenaamde dr.

Valckenier spreekuren in Amsterdam. Nederlands Tijdschrift Geneeskunde 2001; 145: 1156.
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verslaafden. Het gaat allereerst om het aanbieden van dagstructuur, fatsoenlijke
maaltijden en twee tot drie keer per week wassen van kleding.

28

Maar ook medische zorg is onderdeel van het persoonlijke begeleidingsplan. De
verpleegkundige en/of arts schuiven aan bij het overleg, om het bijvoorbeeld te
hebben over de gang naar een tandarts of wondverzorging.
De laatste jaren is er op dit terrein duidelijke winst geboekt. Op dit moment zijn er
ongeveer 20 zware gevallen op De Boei. Bij de opening in 2004 waren dat er 60 tot
70. Dat het er nu minder zijn, heeft enerzijds te maken met het hogere niveau van de
cliënten, anderzijds met de nadruk die wordt gelegd op persoonlijke hygiëne en
individuele zorg. In dat opzicht kan het huidige beleid worden gecontinueerd.
Een kleine aanvullende maatregel stellen we voor. Nu is binnen het persoonlijke
begeleidingsplan afhankelijk van de individuele ontwikkelingen van de betreffende
cliënt al dan niet persoonlijke hygiëne en gezondheid een issue. We zouden graag zien
dat voor álle cliënten op dezelfde wijze aandacht wordt besteed aan dit thema. Het
voorstel is dan ook binnen het persoonlijke begeleidingsplan als vast onderdeel een
individueel verzorgingsplan op te nemen. Driemaandelijks wordt een korte lijst
‘persoonlijke hygiëne en gezondheid’ doorgelopen en alle daarin genoemde
onderwerpen met betrekking tot verzorging

29

en lichamelijke gezondheid

30

beoordeeld.
2.3

Overlast in beeld

Overlast in cijfers

In het kader van dit beheersplan is gekeken naar de locaties waar de overlast zich
vooral voor doet. We noemen dergelijke locaties ‘hotspots’. Om dat vast te kunnen
stellen worden alle overlastmeldingen over 2008 bekeken die betrekking hebben op
overlast in het Arnhemse Broek. Vervolgens worden daaruit de meldingen gefilterd die
betrekking hebben op ‘drugsgerelateerde overlast’.

31

Hetzelfde wordt gedaan met

overlast als gevolg van illegale prostitutie.

28

. Dit wordt door een persoonlijke begeleider in de gaten gehouden, via persoonlijke afspraken

(bijvoorbeeld: je krijgt pas methadon nadat je onder de douche bent geweest). Het persoonlijke
begeleidingsplan wordt driemaandelijks geëvalueerd, samen met de begeleider, de coördinator,
maar bijvoorbeeld ook een verpleegkundige en een arts (indien nodig).
29

. Schone en goede kleding & schoenen, regelmatig douchen, knippen en scheren,

voetverzorging etc.
30

. Infecties, ziekten, gebitsverzorging etc.

31

. Dat wordt dan ruim genomen door niet alleen de overlast te tellen die expliciet is

‘weggeschreven’ onder drugsgerelateerd, maar óók overlast tengevolge van openbare
dronkenschap en overlast door psychisch gestoorde of overspannen personen.
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Uit ervaring weten we dat met deze werkwijze weliswaar een belangrijk deel van de
overlast zichtbaar wordt, maar niet alles. Bewoners en ondernemers nemen niet altijd
de moeite om overlast te melden.

32

Ze zijn er aan gewend, of denken dat melden

weinig zin heeft. Het gaat dan vaak om minder concrete of lichtere vormen van
overlast waar men zich aan ergert of zich onveilig door voelt. We hebben al gewezen
op audiovisuele overlast.
Deze ‘onderrapportage’ is een nadeel. Het betekent dat niet de precieze opvang kan
worden vastgesteld. In werkelijkheid ligt het aantal overlastincidenten hoger.
Maar op alle andere fronten blijken de gemelde overlastincidenten een goede
afspiegeling van de werkelijke overlast in een wijk of buurt. De locaties waar de
meeste overlast zich afspeelt komen in beeld (hotspots), welke soorten overlast we
daar tegenkomen en ook de tijdstippen waarop de meeste overlast plaatsvindt (‘hot
times’). Op die manier kan dus wel degelijk een beeld gegeven worden welke locaties
van belang zijn in het beheersplan.
In de wijk Arnhemse broek zijn in 2008
binnen gekomen bij de politie.

34

33

702 meldingen van overlastincidenten

Kijken we naar de verdeling van buurten in deze wijk

dan krijgen we onderstaande tabel:

Buurtnaam

Aantal meldingen

%

Bij de John Frostbrug

127

18,1%

Statenkwartier

181

25,8%

Buurt Arnhemse Broek

173

24,6%

46

6,6%

Industrieterrein

175

24,9%

Totaal

702

100,0%

Van Verschuerbuurt

We kunnen constateren dat er een redelijke spreiding is in de overlast over het gehele
gebied. Er zijn – zoals we verderop zullen zien - drie hotspots. Deze hotspots zijn in de
omgeving van de Nieuwe Kade (John Frostbrug), Badhuisstraat en de Johan de
Wittlaan.
Zo op het eerste oog lijkt het logisch de overlastmeldingen rondom de John Frostbrug
en de Badhuisstraat toe te schrijven aan De Boei. De overlastmeldingen aan de Johan

32

. In hoofdstuk 3 doen we een voorstel om de meldingsbereidheid te verhogen. Dat betekent in

eerste instantie weliswaar dat de overlast stijgt, maar dat weegt op tegen de mogelijkheid tot
effectievere bestrijding.
33

. Vanaf 1 januari tot 14 december .

34

. Ruim 10 procent (11.5 %) van de overlastmeldingen in Arnhem komen uit dit doelgebied.
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de Wittlaan hebben – zo blijkt uit nadere analyse (zie bijlage 4) - veel meer te maken
met burenruzies, rondhangjeugd en dergelijke. Overlast is daar dus veel minder
drugsgerelateerd. In verhouding is het aantal overlastmeldingen in de Van
Verschuerbuurt relatief laag.
Voorgaand overzicht gaat over álle overlastmeldingen in 2008. Dat betekent dat een
veelheid aan vormen van overlast wordt meegeteld. Geluidsoverlast, burenruzies,
overlast door rondhangjeugd, overlast door vuurwerk enzovoorts. Bij een aantal
vormen van overlast is gemakkelijk te bepalen of ze wel of niet drugsgerelateerd zijn;
bij andere vormen van overlast is dat minder duidelijk.
Eerst een overzicht welke vormen van overlast er in dit gebied plaats vinden.

Soort incident

Aantal meldingen

%

Burenruzie

23

3,3%

Relatieproblemen

30

4,3%

128

18,2%

101

14.4%

overlast van/door prostitutie

122

17,4%

overlast van/door drugs/medicijnen

100

14,2%

overlast van/door geluid

49

7,0%

overlast van / door jeugd

33

4,7%

overlast van / door dronkenschap

26

3,7%

overlast psychisch gestoorde persoon

22

3,1%

overlast van / door dieren

14

2,0%

overlast vuurwerk

8

1,1%

overlast van / door ongedierte

1

0,1%

overlast van / door stank/rook

0

0,0%

overlast van / door weersinvloeden

0

0,0%

overlast van / door zendapparatuur

0

0,0%

45

6,4%

702

100,0%

Overige conflicten
Overlast van/door

35

Overige overlast

Totaal

Een belangrijk deel van de meldingen betreft conflicten tussen personen. Het gaat dan
om scheldpartijen, ruzies tussen buren of problemen in de relationele sfeer. Veelal zijn
het omwonenden die melding maken van deze vormen van overlast.

35

. De incidenten overlast van/door zijn incidenten die door het meld - en servicecentrum zijn

aangemaakt en waarop geen verdere actie is ondernomen. Hierdoor is geen verbijzondering van
deze incidenten gemaakt.
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De resterende driekwart van de overlastmeldingen vormt een breed scala aan
overlastvormen lopend van overlast door illegale prostitutie tot overlast als gevolg van
rondhangjeugd.
In het kader van dit beheersplan gaat de aandacht vooral uit naar overlast die kan
worden gekoppeld aan de door ons onderscheiden doelgroepen. We hebben het dan
grofweg over drugsgerelateerde overlast en overlast als gevolg van illegale prostitutie.
Bij drugsgerelateerde overlast beperken we ons daarbij niet alleen tot overlast van/
door drugs & medicijnen, maar rekenen ook mee overlast van / door psychisch
gestoorde personen en overlast van / door dronkenschap.
We kunnen dan constateren dat er op jaarbasis in het doelgebied circa 148
drugsgerelateerd overlastincidenten zijn gemeld (waarvan 100 als overlastmelding zijn
weggeschreven onder drugs & medicijnen). In diezelfde periode zijn er 122 meldingen
geweest aangaande illegale prostitutie.
In beeld brengen overlastroutes + overlastlocaties

Als we de meldingen van drugsgerelateerde overlast weergeven op een kaart krijgen
we in de wijk Arnhemse Broek de volgende hotspots in beeld:

Legenda:

Hot spots:

Rood = tot 85 overlastincidenten

John Frostbrug

Geel = tot 64 overlastincidenten

Nieuwe Kade

Groen = tot 42 overlastincidenten

Johan de Wittlaan

Blauw = tot 21 overlast incidenten

Allereerst de overlast die drugsgerelateerd is. We zien dan – zoals gezegd – dat het
om 148 overlastincidenten gaat. Tweederde (100) van deze incidenten zijn
weggeschreven onder de noemer ‘drugs- of medicijngerelateerde overlast’. De
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resterende overlastincidenten zijn praktisch gelijk verdeeld over overlast als gevolg
van openbare dronkenschap en overlast door personen met psychische stoornissen
(respectievelijk 26 en 22 incidenten).
Het merendeel van deze incidenten speelt zich af vóór of op De Boei. Goede tweede en
derde locatie is onder en naast de John Frostbrug en De Nieuwe Kade. In veel mindere
mate zien we drugsgerelateerde overlast zich ook concentreren op de Johan de
Wittlaan. Op basis van informatie van politie Gelderland – Midden

36

wordt duidelijk dat

er geen directe samenhang is. De drugsoverlast op de Johan de Wittlaan komt voor
een belangrijk deel uit een andere hoek (niet gerelateerd aan De Boei). Verderop een
kaart waarop deze staan aangegeven.
Speciale aandacht voor de overlast t.g.v. illegale prostitutie

Als we de overlastmeldingen betreffende illegale prostitutie weergeven op een kaart
zien we dat die zich eveneens concentreert in de directe omgeving van De Boei.

Legenda:

Hot spots:

Rood = tot 53 overlastincidenten

Badhuisstraat

Geel = tot 47 overlastincidenten

Nieuwe Kade

Groen = tot 31 overlastincidenten

Westervoortsedijk

Blauw = tot 16 overlast incidenten

Bedrijventerreinen Het Broek

37

en De Kleefsche Waard

Illegale prostitutie speelt zich veelal in de late avonduren af. Het gaat - zoals eerder
gezegd - om een harde kern van circa 10 tot 12 verslaafde prostituees.

38

Het

36

. De ‘straatkennis’ van doelgroepenagent en gebiedsagenten.

37

. Zie voorgaande noot.

38

. Het merendeel van de incidenten komt voor rekening van deze kleine harde kern.
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leeuwendeel van deze meldingen betreft overlast in de Badhuisstraat en – in mindere
mate – de Nieuwe Kade en de Westervoortsedijk (en de parkeerterreinen daar). In
hoeverre deze overlast is gekoppeld aan de daar gelegen methadonpost is vooralsnog
niet duidelijk. In het totaal hebben we het over 122 overlastmeldingen op jaarbasis (in
2008). Drievierde daarvan (94 overlastincidenten) speelt zich af op de Nieuwe Kade en
de Badhuisstraat. De rest vindt voornamelijk plaats op de Westervoortsedijk richting
zorgzone.
Meer algemeen zijn de bedrijventerreinen ‘Het Broek’ en ‘De Kleefsche Waard’
risicogebieden. Diverse parkeerterreinen – met relatief weinig sociale controle –
kunnen worden aangemerkt als risicolocaties zowel als afwerkplaatsen van verslaafde
prostituees als gebruiksplekken voor verslaafden. Het vermoeden is dat hier sprake is
van onderrapportage (groot ‘dark number’).

Als gemeentebreed wordt gekeken zien we dat de overlast als gevolg van prostitutie
voor het overgrote deel in dit doelgebied is geconcentreerd. Bij drugsgerelateerde
overlast is dat veel minder het geval.

39

Mogelijk toekomstige toezicht- en handhavinggebieden

Op grond van bovenstaande analyse kan ook een eerste inschatting worden gemaakt
over mogelijke overlastlocaties als gevolg van de verplaatsing van De Boei. En
daarmee welke gebieden extra aandacht moeten krijgen in dit beheersplan. Het gaat
dan voornamelijk om het bepalen van mogelijke toekomstige toezicht - en
handhavinggebieden.

39

. Ruim negentig procent van de overlastmeldingen aangaande illegale prostitutie vinden plaats

in het doelgebied. Als drugsgerelateerde overlast ruim wordt genomen met 148 meldingen neemt
het doelgebied 12 % voor zijn rekening. Ingeval we ons beperken tot de overlast direct
gerelateerd aan drugs & medicijnen gaat het om 100 meldingen in 2008, terwijl er in heel
Arnhem 337 meldingen zijn geregistreerd. Dan stijgt het aandeel dus naar krap eenderde.
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We zien allereerst dat de directe omgeving (het gebied vóór De Boei) veel aandacht
moet krijgen. Hier speelt zich de meeste overlast af. We zien dat weerspiegeld in de
overlastmeldingen, maar óók in de directe observaties (omgevingsanalyse). Het
toezicht moet zich daarbij niet alleen beperken tot het gebied vóór De Boei, maar ook
het talud waarlangs de woonboten zijn aangemeerd en de strekdam.

40

Vervolgens is duidelijk dat ook een nieuwe looproute zal ontstaan tussen De Boei en
van daaruit richting centrum of het Spijkerkwartier – Velperpoort(station) én richting
winkelcentrum Presikhaaf. Evenzo is de verwachting dat met de nieuwe ligplaats van
De Boei de potentiële overlastroute voor illegale prostitutie zich wat zal verleggen
richting zorgzone (korter zal worden).

Extra punt van aandacht vormen de beide winkelcentra (Gamma en het winkelcentrum
dr. C. Lelyweg). Ze liggen dichter bij de nieuwe ligplaats van De Boei. Vooral het
winkelcentrum is aantrekkelijk voor het kopen van alcohol en levensmiddelen, maar is
tevens een ideale ontmoetings - en schuilplek.
Meer algemeen zijn de bedrijventerreinen ‘Het Broek’ en ‘De Kleefsche Waard’
risicogebieden. Diverse parkeerterreinen – met relatief weinig sociale controle –
kunnen worden aangemerkt als risicolocaties zowel als afwerkplaatsen van verslaafde
prostituees als gebruiksplekken voor verslaafden.
We geven een en ander weer op onderstaande kaart.

40

. Het is te overwegen hier een artikel 461-bordje op te hangen (m.u.v. bewoners en hun

bezoekers en grond om op te treden tegen ongewenste personen). Ook plaatsing van
bloembakken op de kademuur voorkomt dat dit plaatsen worden waar de verslaafden gaan zitten.
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Flexibiliteit en sturing

Komend jaar 2009 wordt steeds op bovenstaande manier iedere drie à vier maanden
vastgesteld waar zich welke vormen van overlast voordoen. We noemen dat de
Gebiedsscan ‘Overlast & Drugs.

41

Er wordt allereerst een hotspot kaart gemaakt

waarop exact de meest belangrijke toezicht- en handhavinggebieden staan
weergegeven (op basis van overlastmeldingen). Vervolgens wordt met betrokken
politiemensen van Gelderland – Midden (én diverse andere toezichthouders)
nauwkeuriger gekeken naar de oorzaken en achtergronden van de overlast op
dergelijke locaties. Hun ‘straatkennis’ is essentieel om inhoudelijk precies te weten wat
zich daar precies afspeelt.
Op basis van de actuele gebiedsscan ‘Overlast & Drugs’ worden de huidige
maatregelen bijgesteld of aangescherpt. Flexibiliteit en sturing zijn daarbij
sleutelbegrippen.
2.4

Verscherpt toezicht: vijf maatregelen

Maatregel 5 Æ Toezicht & Handhaving: wie, waar en hoe?

Verscherpt toezicht en handhaving is vanzelfsprekend noodzakelijk. Dat bestaat
allereerst uit formeel en informeel toezicht. Informeel toezicht wordt uitgeoefend door
bewoners en ondernemers. In hoofdstuk 3 wordt uit de doeken gedaan op welke wijze
zij kunnen bijdragen een goed toezicht. Formeel toezicht is uitgesplitst naar diverse
41

. Het gaat om een nieuwe methodiek die recent landelijk is ingevoerd bij alle politiekorpsen en

ook bij dit specifieke overlastprobleem kan worden gebruikt (Wijkscan Criminaliteit & Overlast,
een methodiekbeschrijving. Apeldoorn 2009).
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groepen toezichthouders. Het gaat om beide gebiedsagenten, de doelgroepenagent,
drie juniorsurveillanten
beveiligingsbedrijven

43

42

, twee beveiligers werkzaam op De Boei en de diverse

. Essentieel is dat diverse afspraken worden gemaakt ter

afstemming.
Het gaat om:



Reikwijdte - Wat is het werkgebied van de verschillende toezichthouders?



Taakstelling – Wat zijn hun inhoudelijke werkzaamheden?



Tijdstippen – Op welke tijdstippen wordt er toezicht gehouden?



Informatie-uitwisseling – Hoe wordt op effectieve wijze informatie uitgewisseld
over incidenten (overlast en criminaliteit) én notoire overlastveroorzakers?
V o o r b e e l d – De beveiligers (van het winkelcentrum Dr. C. Lelyweg) werken ’s avonds.
Hun belangrijkste taak is het controleren en vervolgens afsluiten van het winkelcentrum
(inclusief parkeerterrein).

44

Ze zouden als zodanig op dergelijke tijdstippen een rol kunnen

spelen bij toezicht en handhaving. Daarbij is wel van belang dat er goede afspraken zijn over
terugkoppeling bij onregelmatigheden.

Vanuit onze expertise én op basis van voorgaande veiligheidsanalyse enkele concrete
wensen op het gebied van toezicht & handhaving:
1.

De beveiliging van De Boei zou nadrukkelijk het terrein vóór De Boei mede tot
haar terrein moeten rekenen.

45

Dat geldt dan vooral voor het toezicht (zie ook

verderop de camerabewaking). Handhaving kan vervolgens voor rekening
komen van politie Gelderland – Midden. En in dit verband zijn duidelijke en
korte communicatielijnen met de handhavers (gebiedsagenten en
juniorsurveillanten) essentieel. Daarvoor moeten daarom concrete afspraken
worden gemaakt.
2.

In de eerste drie maanden is extra beveiliging van het gebied vóór De Boei
met een extra man wenselijk (mede met het oog op de vertraging bij het
aanleggen van goede infrastructuur (bestrating e.d.).

3.

Onder coördinatie van de gebiedsagent (belangrijkste contactpersoon) worden
afspraken gemaakt met de particuliere beveiligers bij Gamma en het

42

. Er zijn 3 junior surveillanten aangesteld voorlopig voor de duur van twee jaar. Deze zijn

aangesteld op kosten van de gemeente Arnhem (€ 143.000).
43

. Het gaat om beveiliging van Gamma, het winkelcentrum dr. C. Lelyweg en algemene

beveiliging van het bedrijventerrein.
44

. Alle zaken in het winkelcentrum gaan om 18.00 uur dicht, behalve op donderdag, de

koopavond. Dat zijn ze tot 9 uur open. Uitzondering vormen Lidl (19.00) en Jumbo (20.00 uur en
op donderdag- en vrijdagavond tot 21.00 uur).
45

. Dat moet ook uitdrukkelijk in hun taakstelling worden opgenomen.
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winkelcentrum Dr. C. Lelyweg over snelle uitwisseling van informatie. Men kan
denken aan een speciaal (mobiel) telefoonnummer waarmee direct zaken
onder de aandacht van de dienstdoende juniorsurveillanten kunnen worden
gebracht.
4.

In het kader van deze samenwerking moet er ook uitwisseling komen ingeval
men camerabeelden heeft van personen die zich schuldig maken aan
winkeldiefstal en/of overlast. Diverse ondernemers hebben in én rond hun
winkel / bedrijf camera’s hangen.

5.

De juniorsurveillanten nemen in hun toezichtgebieden uitdrukkelijk beide
voornoemde locaties op (winkelcentra en parkeerterreinen). Dat impliceert ook
regelmatige (dagelijkse) controle op zogenaamde ‘hot times’.

46

Tot op zekere

hoogte mag dit gaan werken als een ontmoedigingsbeleid waar het gaat om
bezoek aan deze winkelgebieden.
6.

Nog enkele aanvullende richtlijnen ten aanzien van ‘hotspots’ en ‘hot times’.
Standaard geldt dat er rond de ochtend- en avonduren (sluitingstijd) extra
toezicht rond De Boei gewenst is.

47

Het toezicht op de avonduren betreft

daarnaast de locaties / routes waar illegale prostitutie plaatsvindt
(Badhuisstraat, Westervoortsedijk, Industriestraat en de omliggende openbare
parkeerterreinen). Extra aandacht dient er ook te zijn voor de kleine groep
verslaafde prostituees die op De Boei verblijven en vóór 01.00 ’s nachts
‘binnen moeten zijn’. Dat betekent van circa 10.00 tot 01.00 uur ’s nachts rond
De Boei extra toezicht.

46

. Tijdstippen waarop zich mogelijk overlast concentreert (zie overlastscan). De verwachting is

dat er in de ochtenduren en in de loop van de middag – vooravond toeloop kan ontstaan richting
vooral het winkelcentrum aan de dr. C. Lelyweg.
47

. Het gaat daarbij niet alleen om het terrein vóór De Boei, maar ook om de toegangen tot de

daar vlakbij gelegen woonboten (en het daarlangs lopende talud dat zich enigszins onttrekt aan
het zicht).
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7.

Kernpunt van dit beheersplan is dat toezicht & handhaving volgens IGP –
model (Informatie Gestuurde Politie) wordt aangestuurd (zie hoofdstuk 3). Er
is in dit beheersplan een werkwijze ontwikkeld waarbij toezicht mede wordt
gestuurd door overlastmeldingen zodat de verschuivingen die hierbij optreden
direct tot aanpassing van de surveillance leiden. Dat betekent dat periodiek
(drie - tot viermaandelijks) de overlastincidenten en drugsgerelateerde
misdrijven via Map info in beeld worden gebracht. Deze informatie is leidraad
bij de invulling van toezichtstaken. Speciale aandacht is hierbij voor de illegale
prostitutie.

Maatregel 6 Æ Uitvoeren en bijstellen infrastructurele maatregelen.

Deze maatregelen centreren zich voornamelijk rond de nieuwe ligplaats van De Boei.
Het gaat om zichtbaarheid, (variabele) verlichting, bebording, wegnemen van fysieke
obstakels, cameratoezicht e.d. In verband met de herinrichting van de nieuwe ligplaats
die het afgelopen half jaar is uitgevoerd, is een en ander al in werking gezet.
Ook hier zijn op basis van eigen expertise én op basis van voorgaande
veiligheidsanalyse een reeks maatregelen voorgesteld:
1.

Goede en variabele verlichting – waarbij vanaf De Boei op ieder gewenst
moment het verlichtingsniveau kan worden verhoogd. Bij onregelmatigheden
kan daarmee het ruime gebied vóór De Boei (de kade) fel worden verlicht.

2.

Er is qua inrichting gekeken naar toegankelijkheid, zichtbaarheid en veiligheid.
Goede bereikbaarheid voor hulpdiensten (waaronder politie), geen fysieke
obstakels, goede geleiding van looproutes, huisregels – APV verordeningen
waarmee ongewenst samenscholen / rondhangen kan worden aangepakt, geen
fysieke obstakels, goede beveiliging afvalcontainers

3.

48

enzovoorts.

Cameratoezicht op de kade (in vijf lichtmasten) dusdanig gelegen dat vanaf De
Boei een uitstekend zicht is op wat zich op de kade afspeelt. Deze beelden
worden door de bewaking van De Boei bekeken en kunnen leiden tot snelle
reactie bij ongeregeldheden.
Al eerder is gewezen op een nieuw beleid waarbij via huisregels wordt getracht
het ‘in en uit geloop’ bij De Boei te beperken. Er gelden al regels over
samenscholen (onder meer bij de in- en uitgang) en zijn er tourniquets
geïnstalleerd. Het beleid dient er op gericht te zijn dat bepaalde uren van de
dag er geen of nauwelijks potentiële klanten aanwezig zijn. Dat kan enerzijds
door huisregels (én het eerder genoemde project ‘Dagstructuur’), maar óók
door op dergelijke tijden direct op te treden tegen dealersactiviteiten.

48

. Deze zijn afsluitbaar en alleen te gebruiken door medewerkers van De Boei. Dit onder meer in

verband met risico’s zoals het verbergen van gestolen waar, het dumpen van spuiten e.d.
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Cameratoezicht moet onder meer een rol spelen bij het handhaven van deze
nieuwe huisregels én daarmee het reguleren van mogelijke dealersactiviteiten
rondom De Boei.
Maatregel 7 Æ APV’s: Speciale aandacht winkelcentrum dr Lelyweg

In het kader van toezicht & handhaving is het noodzakelijk maximaal instrumenten te
hebben om te kunnen optreden bij diverse vormen van overlast. We zien in veel
gemeenten in Nederland een toenemend gebruik van de APV (Algemeen Plaatselijke
Verordeningen) waarin men op lokaal niveau zaken kan vastleggen die men niet
tolereert. Dat kan uiteenlopen van een verbod tot samenscholing,

49

of het verbod op

het drinken van blikjes bier en dergelijke op straat (nuttigen van alcohol op de
openbare weg). Door een dergelijke verordening op te nemen in de APV kan men er
vervolgens ook daadwerkelijk tegen optreden. Dergelijke APV bepalingen zijn plaats (en vaak ook) tijdsgebonden. Dat wil zeggen dat er precies moet zijn omschreven voor
welk gebied en tussen welke tijdstippen deze verordening geldt. Het ligt voor de hand
dat de APV regels opneemt die het mogelijk moeten maken efficiënt en effectief op te
treden tegen overlast veroorzaakt door verslaafden.
Besloten is het gehele doelgebied te laten vallen onder de APV – verordeningen. Deze
nieuwe aanwijzing van gebieden (feitelijk een uitbreiding in vergelijking met
voorgaande APV) is inmiddels formeel goedgekeurd door B&W van de gemeente
Arnhem. Politie Gelderland – Midden kan met de speciaal voor dat doel ontwikkelde
APV binnen het doelgebied optreden tegen:



Samenscholingsverbod harddrugs - Artikel 2.4.2 APV



Verblijfsontzeggingen harddrugs - Artikel 2.4.3. APV



Alcoholverbod - Artikel 2.4.11. APV



Straatprostitutie en bevel tot verwijdering - Artikel 3.2.6 a APV

50

Vanaf 206 heeft de politie Gelderland – Midden een kleine 200 keer opgetreden in het
kader van de APV. Vooral ter bestrijding van illegale prostitutie biedt de APV veel meer
handvatten. Ruim 100 keer is een bevel tot verwijdering gegeven op grond van illegale
prostitutie. In ruim veertig gevallen heeft dit ook geleid tot een gebiedsontzegging van
drie maanden.

49

. Op basis van deze APV kan de politie groepjes (veelal jongeren) aanspreken indien ze zich met

meer dan twee personen op de openbare weg ophouden.
50

. Hiermee kan worden opgetreden tegen overlast van het rondrijden en afwerken van

prostituanten in het doelgebied, maar óók het aanspreken van vrouwelijke buurtbewoners door
prostituanten.
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Artikel 2.4.3. (verblijfsontzeggingen op basis van harddrugs) is veel minder gebruikt.
In de laatste twee jaar hebben slechts 32 personen een verblijfsontzegging van 48 uur
gekregen en slechts 10 een verblijfsontzegging van 3 maanden.

51

Op dit terrein formuleren we drie aanvullende wensen:
1.

in het eerste half jaar moet worden bijgehouden hoeveel keer is
opgetreden in het kader van een APV én welke beperkingen deze in zijn
huidige reikwijdte heeft. Dat geldt het doelgebied, maar vooral de
inhoudelijke bepalingen op grond waarvan kan worden opgetreden. Het
gaat daarbij ook om het beperkte gebruik van artikel 2.4.2. en 2.4.3. van
de APV. Op basis van deze eerste inhoudelijke toets kan gekeken worden
in hoeverre aanpassingen in APV, dan wel in werkwijze noodzakelijk zijn
om deze bepalingen vaker te gebruiken.

2.

Speciale aandacht gaat hierbij uit naar het winkelcentrum aan de dr. C.
Lelyweg. Deze locatie dient – zoals we al eerder hebben opgemerkt – extra
aandacht te krijgen in termen van toezicht. Naast de reikwijdte van
voornoemde APV artikelen is het voorstel aanvullend te gaan werken met
huisregels waarmee het mogelijk wordt op te treden tegen overlast in het
overdekte gedeelte.

52

Gemelde overlast uit deze hoek zal zeker de eerste

drie maanden duidelijk prioriteit moeten krijgen van de diverse
toezichthouders. Bovendien stellen we voor dat er nader overleg komt om
cliënten van De Boei die zich schuldig maken aan herhaalde overlast en/of
winkeldiefstal in het winkelcentrum als aanvullende sanctie ook van De
Boei een waarschuwing krijgen (gele kaart).
3.

53

Tevens moet dat evaluatiemoment worden aangegrepen om te kijken of er
aanvullend beleid kan worden ontwikkeld ten aanzien van verslaafde
prostituees die zich herhaaldelijk schuldig maken aan illegale prostitutie.
De handhavinginspanningen, evenals de hoeveelheid incidenten in het
komend half jaar zijn daarvoor leidraad. In ieder geval is duidelijk dat 122
overlastmeldingen aangaande illegale prostitutie over 2008 veel te veel

51

. Waarbij moet worden aangetekend dat het aantal gebiedsontzeggingen met betrekking tot

harddrugs in 2008 is gehalveerd.
52

. Op verzoek zullen enkele voorbeelden door ons worden aangeleverd die elders in Nederlandse

winkelcentra worden gebruikt. Met deze huisregels is het mogelijk personen een specifieke
ontzegging te geven voor het winkelcentrum en het ervoor gelegen parkeerterrein.
53

. Conform het interne sanctiesysteem van De Boei. De gele kaart houdt een waarschuwing in.

De rode betekent een schorsing van twee weken, waarna wordt vergaderd of, en binnen welke,
termijn de cliënt terug mag komen.
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zijn. Zeker als daarbij in ogenschouw wordt genomen dat deze 122
incidenten slechts een deel van de werkelijke overlast vormen. En als in
ogenschouw wordt genomen dat ook toevallige voorbijgangers abusievelijk
worden lastig gevallen door potentiële klanten.
Maatregel 8 Æ PGA notoire 0verlastveroorzakers - drie strafregimes

Kernpunt van dit beheersplan is de zogenaamde Persoonsgerichte Aanpak van Notoire
Overlastgevers. Dit houdt in dat - naast allerlei generieke maatregelen - maximaal
wordt ingezet op maatregelen gericht op specifieke personen of subgroepen. Om die
reden wordt ook zo gehamerd op het in beeld brengen van de circa 100 verslaafden
(zie paragraven 2.1 en 3.2).
Deze lijn wordt ook doorgezet als het gaat om sanctioneren (straffen) ingeval van
overlast en / of criminaliteit. Vantevoren wordt vastgesteld welk strafregime het
meeste effect sorteert bij ieder van de circa 100 verslaafden waar we mee te maken
hebben. Daarbij hebben we drie strafregimes voor ogen:



PGA Notoire Overlastplegers (niveau 1) - Voor de verslaafden met psychische
stoornissen is het beleid gericht op gedwongen opname (hetzij via een
strafrechtelijk traject, hetzij via gedwongen opname in een psychiatrische setting).
Circa 20 personen komen in aanmerking voor deze PGA – niveau 1. Dat impliceert
het maximaal ‘stapelen van strafbare feiten’ (veelal gepleegde criminaliteit)

54

en

op basis daarvan een voorgeleiding voor een ISD maatregel, dan wel gebruik te
maken van de Wet BOPZ.

55

De mogelijkheid om ná de ISD maatregel plaatsing in

een nieuwe door de provincie Gelderland geïnitieerde voorziening (‘Prison Gate
Farm’) af te dwingen, maximaliseert de kans op succesvolle behandeling.
Bovendien is de betreffende persoon voor langere tijd uit het maatschappelijke
circuit verdwenen (en met hem de overlast).


PGA Notoire Overlastplegers (niveau 2) – Een beperkt deel van de 100
verslaafden staat te boek als personen die in belangrijke mate verantwoordelijk
zijn voor openbare orde overlast. De PGA NO (niveau 2) bestaat uit een ‘lik-opstuk’ aanpak. Overtredingen worden direct gevolgd door een (korte)

54

. Een beproefde werkwijze is dat na een eerste reeks van overtredingen een gebiedsontzegging

wordt opgelegd en vervolgens wordt iedere daarop volgende overtreding van de
gebiedsontzegging geregistreerd. Na twee tot drie maanden worden al deze zaken in één keer
vervolgd.
55

. In het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ).

Voor onvrijwillige opneming gelden de volgende vier voorwaarden: (1) geestesstoornis (of een
gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens), (2) gevaarscriterium (voor zichzelf of zijn
omgeving), (3) geen alternatieve behandelmogelijkheden en (4) geen behandelingsbereidheid (de
zogenaamde ‘zorgmijder’).
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gebiedsontzegging (twee keer 24 uur). Deze wordt ook strikt gehandhaafd. Indien
wederom sprake is van verstoring van de openbare orde volgt op dezelfde manier
een tweede kortdurende gebiedsontzegging. Twee korte sancties bij wijze van
waarschuwing. Bij nieuwe overtredingen volgt een gebiedsontzegging van drie
maanden. Deze ‘lik-op-stuk’ aanpak is effectief. Deze groep is erg gevoelig voor
constante 'onderbrekingen' in het dagritme.

56

Bovendien kan de dreiging van een

langdurige gebiedsontzegging ook werken als een ‘bijzondere voorwaarde’
(dwangmiddel). Men kan het koppelen aan de verplichting deel te nemen aan
dagbestedingactiviteiten en/of gebruik te maken van de dagopvang.
De aanpak van illegale prostitutie wijkt hier enigszins van af. De reguliere
werkwijze is dat de prostituant een proces verbaal krijgt en de prostituee meegaat
naar het bureau alwaar ze een procesverbaal krijgt en een gebiedsontzegging van
één maand. Bij herhaling wordt dat een gebiedsontzegging voor drie maanden.



PGA Notoire Overlastplegers (niveau 3) - Voor de groep van ongeveer 20
personen die overwegend audiovisuele overlast veroorzaakt, lijkt een zorgtraject
geschikter.

Maatregel 9 Æ Illegale prostitutie; zorgzone opnieuw beoordeeld

Eerste en meest voor de hand liggende optie als het om de zorgzone gaat, is het
optimaliseren van het huidige beleid. Momenteel zien we dat een deel van de
verslaafde prostitutie wordt ‘weggedrukt’ door concurrentie vanuit niet verslaafden
prostituees. Om toch nog omzet te halen verplaatst een deel van de prostitutie zich
naar de openbare weg (met daaraan gekoppelde overlast). In dat kader zijn
maatregelen noodzakelijk waarmee deze ongewenste concurrentie wordt tegengegaan
én tegelijkertijd het handhavingsbeleid rondom illegale prostitutie stevig wordt
neergezet. De komst van het Eroscentrum zal hier uitkomst bieden omdat hiermee een
substantieel deel van de niet verslaafde prostituees verdwijnt uit de zorgzone.
Men kan ook een wat onorthodoxere discussie voeren. Daarbij kiest de gemeente
Arnhem (en Iriszorg) als uitgangspunt dat deze vorm van gedwongen prostitutie niet
past in een beschaafde samenleving. Zeker niet als men zich realiseert hoe kwetsbaar
deze groep is en de wijze waarop ze worden geëxploiteerd (en geregeld bedreigd of
mishandeld) door personen in hun omgeving (veelal verslaafde kleine dealers). Dat
impliceert dat dergelijke vormen van prostitutie niet worden gefaciliteerd met

56

. Bij overtreding van artikel 2.4.3. APV is de reguliere werkwijze 48 uur op bureau en dan een

ontzegging van het gebied van 48 uur. Bij herhaling: weer een procesverbaal en dat betekent 3
maanden- tot een half jaar een ontzegging van het gebied.
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voorzieningen als een zorgzone. Tegelijkertijd moet er dan naar alternatieven gezocht
worden voor deze groep in de vorm van intensieve begeleiding én bescherming, lichte
vormen van dagbesteding gekoppeld aan voldoende financiële middelen voor regulier
gebruik, dan wel deelname aan projecten gericht op verstrekking van heroïne op
medicinale gronden. In Rotterdam heeft men gekozen voor een dergelijke aanpak. Het
is in dat licht interessant de daar opgedane ervaringen mee te nemen in deze
discussie.
Het voorstel is komend jaar 2009 te onderzoeken of, en welke alternatieven er op dit
front mogelijk zijn. Essentieel daarbij is dat er een volwaardig alternatief gevonden
moet worden voor de verslaafde prostituees en voorkomen moet worden dat ze de
illegaliteit in gaan. Op basis daarvan kan in 2010 een politiek – bestuurlijke keuze
worden gemaakt of, en zo ja hoe dit gerealiseerd kan worden. Een dergelijke nieuwe
beleidslijn heeft nogal wat voeten in de aarde, maar een dergelijke fundamentele
discussie maakt nog eens goed duidelijk waar we als samenleving in essentie voor
kiezen.

2.5

Risicoanalyse leegstand

Dat in dit beheersplan aandacht wordt besteed aan mogelijke leegstand heeft alles te
maken met het principe ‘maximaal van de straat houden’. Naarmate meer potentiële
overlastgevers op De Boei verblijven, des te minder overlast dat geeft in de omgeving.
Er komt met de verplaatsing van De Boei nog een tweede belang bij. Vanuit diverse
hoeken wordt de vrees geuit dat de verplaatsing (en daarmee de grote afstand tot
centrum en allerlei voorzieningen) er toe zal leiden dat deze leegstand toeneemt. En
ook dat zou een slechte zaak zijn vanuit het belang van overlastbestrijding.
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Maximale bezettingsgraad onhaalbaar

De Boei heeft wat nachtopvang betreft 35 slaapplaatsen.

57

Als deze iedere nacht

allemaal in gebruik zijn, hebben we een maximale bezettingsgraad. De dagopvang
heeft een capaciteit van ongeveer 65 tot 70 personen. Als er iedere dag van ’s
ochtends tot ’s avonds een dergelijk aantal personen aanwezig is, kan men spreken
van een maximale bezettingsgraad.
In de praktijk is dat natuurlijk niet haalbaar. Een deel van de cliënten maakt maximaal
gebruik van de voorzieningen op De Boei. Dat wil zeggen dat ze zeven nachten gebruik
maken van de nachtopvang en ze daarnaast ook nog iedere dag op De Boei
doorbrengen (hetzij passief, hetzij actief in dagbestedingactiviteiten).

58

Een deel

maakt echter niet honderd procent gebruik van de voorzieningen. Ze slapen
bijvoorbeeld vijf dagen op De Boei en de andere nachten ergens anders. Hetzelfde
geldt ten aanzien van de dagbesteding. Sommige dagen nemen ze deel aan
activiteiten op De Boei en op andere dagen verblijven ze ergens anders.
Dat hangt onder meer samen met het behandelprogramma dat uiteindelijk gericht is
op een uitstroom, op maatschappelijke integratie. Uit de cijfers blijkt dat er gemiddeld
55 tot 65 cliënten ‘een programma volgen’. Naarmate dat proces succesvoller is, zal
een dergelijke cliënt minder frequent op De Boei verblijven. Onderbezetting is
daarmee voor een deel ook het gevolg van behandelprogramma’s en reguliere
uitstroom.

De kunst voor Iriszorg is nu deze gedeeltelijk lege bedden zoveel mogelijk op te vullen
zónder dat daarmee de vaste cliënten hun slaapplaats kwijt raken.
Dat betekent dat Iriszorg zijn capaciteit aan nachtopvang laat ‘overtekenen’. Er
worden iets meer cliënten aangenomen voor de nachtopvang dan er bedden zijn.
Hetzelfde geldt voor de dagopvang. Dat komt ook tot uiting in de cijfers. Als op een
willekeurig vast tijdstip ieder jaar wordt gekeken hoeveel cliënten een pasje hebben
voor de nachtopvang zien we dat het er steeds iets meer zijn dan er aan feitelijke
capaciteit is. Voor de nachtopvang zit men gemiddeld 4 tot 5 boven het aantal bedden.
Dat geldt overigens niet voor dagopvang. Dat zit met een capaciteit van 56 nog onder
de maximale capaciteit.
In onderstaande grafiek geven we dat weer.

57

. Waarvan 10 vrouwen.

58

. In eerdere analyse zagen we dat bijna de helft van de cliënten zeven dagen per week gebruik

maakt van de nachtopvang en ruim twintig procent vijf tot zes dagen. De rest maakt minder dan
vijf dagen gebruik van de mogelijkheid te overnachten.
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Aantal ingeschreven clienten dagopvang en nachtopvang De
Boei op 31 december 2005 - 2008
70
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In bovenstaande grafiek zien we dat in 2006 bijvoorbeeld relatief veel cliënten zijn
uitgestroomd (boven verwachting)

59

en daarmee was er tijdelijk sprake van grotere

onderbezetting. Als reactie hierop worden door Iriszorg weer nieuwe programma’s
gestart met nieuwe cliënten.

60

Daarmee wordt 2007 een ‘topjaar’.

Bezettingsgraad van circa 70 %

Hoe pakt dat nu uit in de praktijk? Dat kan het best worden bekeken door een langere
periode steeds te tellen hoeveel bedden er beslapen worden. Of hoeveel cliënten
overdag De Boei bezoeken, hoe lang en aan welke activiteiten ze deelnemen. Er is
vorig jaar een willekeurige periode van bijna drie maanden genomen (oktober 2006 tot
en met januari 2007) waarover de bezetting van de bedden is geteld. Dan blijkt de
bezettingsgraad gemiddeld op circa 70 % te liggen (24 slaapplaatsen worden benut).
Eenzelfde beeld zien we ten aanzien van de dagopvang. Ofschoon hier sprake is van
een grote fluctuatie is ook hier nog geen sprake van een maximale bezettingsgraad.
De dagcapaciteit bedraagt – zoals gezegd - ongeveer 65 tot 70 personen. Het gebruik
over voornoemde periode is gemiddeld 42 personen. Een bezettingsgraad van 65 %.
Daarbij moet worden aangetekend dat bijna de helft van de cliënten dagelijks – zeven
dagen per week – gebruik maakt van de dagopvang en ruim eenderde er minimaal vijf

59

. Het gaat om een derde van de totale bezetting van het eerste jaar! Een duidelijk succes en

extra argument voor het bestaan van een voorziening als De Boei.
60

. Iriszorg (toen de Grift) is vervolgens opnieuw kritisch gaan kijken naar de totale caseload,

vooral bij de cliëntengroep die de hulppost bezocht i.v.m. het methadonprogramma. Een aantal
van hen is opnieuw gescreend en alsnog doorverwezen naar De Boei.
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dagen per week verblijft.

61

In dat opzicht is er sprake van een vaste kern van

verslaafden die met grote regelmaat gebruik maakt van de dagopvang in De Boei.
We geven de resultaten weer in onderstaande grafiek.

62

Feitelijke bezetting dagopvang en nachtopvang De Boei op
datum (okt '06 - jan '07)
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Op dit moment beschikt Iriszorg niet over een helder beeld hoe de bezettingsgraad is
over langere periodes. Er zijn wel wat indicaties dat deze beter is geworden. Onder
meer de veranderde regelgeving (vanaf 2006) - waarbij kosten voor de opvang
kosteloos zijn en het geld direct naar De Boei en naar Hera (voor de Time Out) gaat heeft – zo schat men in - geleid tot een betere bezettingsgraad.
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Op basis van voorgaandecijfers over capaciteit en bezettingsgraad is één ding zeker:
nauwkeurige registratie én vooral terugkoppeling van dit soort gegevens is van
essentieel belang (zie de twee maatregelen hieronder).
2.6

Twee maatregelen om leegstand te voorkomen

Er worden met het oog op bovenstaande twee maatregelen voorgesteld om leegstand
te voorkomen en/of de bezettingsgraad te maximaliseren.
1.

Allereerst dient periodiek de feitelijke bezetting te worden gemeten (vaste
dagtelling eens per drie weken). Het gaat dan om het vaststellen van de

61

. Dat hangt ook samen met het feit dat een kwart ergens woonruimte heeft (zelfstandig (22 %)

of inwonend bij familie of kennissen (4 %).
62

. A. Roomer en D. van de Brugge (2007).

63

. Daarvoor gold dat voor de verslaafden de woonkostentoeslag omgezet werd in bijstand in

natura: 10 procent van de uitkeringsnorm (126 euro per maand). Als bewoners van De Boei
formeel in de nachtopvang verblijven, konden ze aanspraak maken op het geld, ondanks dat ze
misschien toch buiten bleven overnachten.
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bezettingsgraad voor nachtopvang en dagopvang. Wezenlijk onderdeel
daarvan is vast te stellen op persoonsniveau of er sprake is van gewenste of
ongewenste afwezigheid. De resultaten worden teruggekoppeld aan het
monitorteam (zie verderop).
2.

Op basis van deze bevindingen worden twee acties ondernomen:
Æ

Gerichte versterking van toezicht & handhaving (‘op de huid zitten’ bij
verslaafden die in de stad rondzwerven). Dat behelst niet alleen de
selectie van verslaafden met een nachtpas, maar óók het regime als
het gaat om tijden waarop men binnen moet zijn, verbod 's nachts de
boot te verlaten enzovoorts.

Æ

Naar boven bijstellen van de capaciteitsnorm. Bij de dagopvang is dat
in ieder geval een optie. De huidige capaciteitsnorm kan zonder
problemen naar boven worden bijgesteld. Bij de nachtopvang is de
laatste jaren al sprake van een verhoging van de capaciteitsnorm.

64

64

. Afhankelijk van het aantal cliënten dat gedeeltelijk gebruik maakt van de nachtopvang kan dat

worden gesteld op 40 tot 45 (15 tot 20 % overtekenen).
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3

Randvoorwaarden

3.1

Flexibiliteit en sturing: ambitie op drie niveaus

Wat is de ambitie in dit beheersplan als het gaat om de bestrijding van overlast en
meer in het bijzonder drugsgerelateerde overlast?
In de eerste plaats vanzelfsprekend de overlast maximaal te beperken. Maar
tegelijkertijd moet duidelijk zijn dat er altijd sprake zal zijn van enige overlast. Deze
vormen van overlast reduceren tot nul is een illusie. Het maximaal haalbare is veeleer
dat het beheersbaar is. Dat wil zeggen dat de overlast binnen voor de samenleving
aanvaardbare grenzen blijft én de samenleving tegelijkertijd ziet dat daar waar sprake
is van overlast er direct gereageerd wordt op haar klachten. We komen daar verderop
nog op terug.
In de tweede plaats moet er ruimte zijn om snel te reageren als bepaalde vormen van
overlast zich verplaatsen. Dat heeft vaak alles te maken met succesvolle maatregelen
waarmee overlast op andere locaties wordt aangepakt. Dat leidt tot vermindering van
de overlast op die betreffende locatie, maar óók tot een (gedeeltelijke) verplaatsing
naar andere locaties. Dat wordt ook wel aangeduid met de term ‘waterbedeffect’. En
aan een snelle reactie bij verplaatsing van overlast ontbreekt het vaak. Als men niet
tijdig constateert waar zich nieuwe overlastlocaties gaan voordoen, ontstaan er
problemen. Pas als de overlast op nieuwe plaatsen ‘de pan uit rijst’ zien we dat (te
laat) de eerste acties worden ondernomen. Inmiddels is dan de tolerantiegrens van de
bewoners of ondernemers rondom een dergelijke overlastlocatie – en daarmee het
draagvlak voor dergelijke voorzieningen – ernstig ondermijnt.
Om die reden is het – in de derde plaats - absoluut noodzakelijk dat de maatregelen in
een beheersplan snel kunnen worden uitgebreid of verschoven naar mogelijke nieuwe
overlastlocaties. En dat vereist sturing. Sturing op grond van actuele informatie over
overlast.
3.2

Vier randvoorwaarden; drie sturingsinstrumenten

1-ste randvoorwaarde

Zoals eerder aangegeven is kennis van de overlastgever essentieel. Om die reden
moet – zoals we al eerder hebben gezegd – een Lijst Notoire Overlastgever (lijst NO)
worden aangelegd. Door deze lijst goed bij te houden kunnen we over langere periode
zien hoe deze groep overlastgevers zich ontwikkelt. We noemen dat een
overlastvolgsysteem.
We hebben allereerst geconstateerd dat een deel van de overlastgevers geen directe
cliënten van De Boei zijn. Het betreft hier grofweg een deel van de illegale prostituees
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die buiten de zorgzone klanten oppikken en een beperkte groep die rond De Boei
hangt, zich bezighoudt met (kleinschalige) drugshandel, nauwelijks aanspreekbaar is,
bij tijd en wijle agressief en intimiderend (richting cliënten van De Boei, maar ook
politie) en in bredere zin voor de nodige overlast zorgt. Het is een groepje dat niet
bereikt kan worden door de hulpverlening en waarbij ook oppakken en tijdelijk
opsluiten weinig effect sorteert. Dit groepje wordt omschreven als zogenaamde
‘zorgmijders’. Op deze locatie gaat het om zo’n tien tot twaalf personen. Breder gaat
het om naar schatting om zo’n 30 tot 35 personen in Arnhem.
Maar ook onder de clientèle van De Boei vinden we overlastgevers in alle soorten en
maten. Of we nu te maken hebben met een cliënt van De Boei die voor overlast zorgt
of de andere hierboven genoemde groepen is voor de bewoners en ondernemers niet
relevant. Overlast is overlast en dient daarom bestreden te worden.
Om die reden is een eerste vereiste – zoals gezegd – een digitale lijst Notoire
Overlastgever (lijst NO) waarin de overlastgevers op naam en met overlastprofiel
staan. We kunnen hieruit verschillende groepen benoemen die ieder hun eigen aanpak
krijgen (zie paragraaf 2.2 en bijlage 3).
Van belang is dat deze digitale lijst waar mogelijk wordt gekoppeld aan de feitelijke
overlast in de omgeving. Bij winkeldiefstal, andersoortige delicten, openbare
ordeverstoring, overlast of overtreding van de APV -verordeningen kan dan in een
aantal gevallen het delict of de overtreding gekoppeld worden aan een bepaalde
persoon. Dat biedt mogelijkheden tot gericht sanctioneren én daarmee een
effectievere aanpak van de overlast.
Citaat winkelier - ‘Iemand die drie keer binnen een week wordt betrapt op
winkeldiefstal moet niet alleen een ontzegging kunnen krijgen voor mijn winkel,
maar ook voor het hele winkelcentrum.’
Citaat ondernemer – ‘Waarom zou een cliënt van De Boei die bij mij gepakt wordt
voor winkeldiefstal ook niet een gele kaart kunnen krijgen van De Boei? Hij zorgt er
toch voor dat zij een slechte naam in de buurt krijgen.’
Voordelen

Kort de belangrijkste voordelen van een dergelijk overlastvolgsysteem op een rij:


Zicht op de totale groep overlastveroorzakers



Selectie subgroepen op basis van ernst overlast (Risico hoog – midden – laag)



Grotere pakkans Æ Gericht straffen persoon bij overlast of delicten (koppelen
persoon aan overtreding)



Direct zicht op verschuivingen in ernst & nieuwe aanwas snel in beeld Æ door
periodiek opnieuw beoordelen ernst overlast
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Te ondernemen acties


Lijst ‘notoire overlastgevers’ (Lijst NO) samenstellen op basis van cliëntenlijst van
De Boei aangevuld met namen vanuit politie Gelderland-Midden.

65

66



Lijst met namen door HKS – BPS halen



Indelen drie risicocategorieën (hoog – midden – laag)



Bij overlast en/of delicten (bekende dader) registreren op naam en koppelen aan
van tevoren afgesproken sancties



Periodieke verversen van de Lijst NO
Verantwoordelijken: Politie Gelderland–Midden & Iriszorg

2-de randvoorwaarde

Sturing vindt onder meer plaats op basis van meldingen van overlast. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van vijf bronnen.
Eerste bron

Eerste bron vormen de overlastmeldingen die binnenkomen bij de Gemeenschappelijke
Meldkamer. Veelal gaat het om meer urgente overlastmeldingen van burgers en
ondernemers waar een snelle follow-up gewenst is (zie verderop). Ten behoeve van de
overlastscan - die één keer in de drie à vier maanden wordt geproduceerd - worden
daarbij uitsluitend de overlastmeldingen binnen het doelgebied
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geselecteerd (zie

verderop).
Tweede bron

Tweede bron vormen de overlastincidenten die worden geregistreerd door de politie
zelf (inclusief de junior surveillanten). Met het gerichte toezicht in de gebieden rondom
De Boei worden ook uit eerste hand overlastincidenten geconstateerd.
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Deze worden

vastgelegd in het bedrijfsprocessensysteem.
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. M.B.C. Koning, F.H. Nijholt (gebiedsagenten) en H. Spoelman (doelgroepagent).
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. Daarbij wordt gekeken naar politiecontacten als verdachte én als betrokkene op selectie van

delicten en overlast (gebruik ‘vaste klantenmethode’ - Beke & Klein Hofmeijer 2009). Met deze
methodiek wordt ook in breder opzicht de notoire overlastgever in beeld gebracht, maar ook de
zogenaamde ‘rising stars’ op dit gebied (de komende lichting overlastgevers). Door zich op de
laatste groep te richten pakt men preventief (meer aan de voorkant) overlast aan.
67

. Het doelgebied vormt de Arnhemse Broek (dat is het gehele gebied met daarbinnen de

bedrijventerreinen Het Broek en De Kleefsche Waard, de woonwijk Het Broek, de nieuwe Kade,
de Verschuerwijk, de woonboten in de Nieuwe Haven en de woonhuizen aan de
Westervoortsedijk).
68

. Deze worden dus niet gemeld door bewoners, maar zijn daarmee niet minder belangrijk om

ons een goed beeld te vormen van de feitelijke overlast.
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Derde bron

Derde bron vormen de overlastincidenten die worden geregistreerd door de beveiliging
van De Boei zelf. Het gaat hier allereerst om incidenten die zich voordoen op De Boei
69

, maar óók overlastmeldingen door omwonenden (veelal betrekking hebbend op

overlastincidenten die zich afspelen vóór De Boei).
Aandachtspunt: De overlastincidenten op De Boei worden niet altijd en niet
volledig geregistreerd. Bovendien worden ze niet standaard doorgegeven aan
de politie Gelderland – Midden. In het kader van dit nieuwe beheersplan is met
Iriszorg (in casu de verantwoordelijken op De Boei) afgesproken dat ze
nauwlettend toezien op volledige en zorgvuldige registratie.
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Ook dienen er

afspraken te worden gemaakt deze incidenten maandelijks door te spelen aan
de doelgroepenagent.
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Dat is eens temeer van belang omdat de gemeente het

voornemen heeft zoveel mogelijk overlast gemeld te krijgen via De Boei.

Deze drie bronnen samen geven een redelijk accuraat beeld van de overlast binnen
het doelgebied.
Uit ervaring weten we dat met deze werkwijze weliswaar een belangrijk deel van de
overlast zichtbaar wordt, maar niet alles. Bewoners en ondernemers nemen niet altijd
de moeite om overlast te melden. Ze zijn er aan gewend, of denken dat melden weinig
zin heeft. Het gaat dan vaak om minder concrete of lichtere vormen van overlast waar
men zich aan ergert of zich onveilig door voelt. We hebben al gewezen op audiovisuele
overlast. Groepjes verslaafden die rondhangen in een winkelcentrum, een
verwaarloosde man die uit een vuilnisbak eet, een automobilist die stapvoets rijdt in
de hoop een prostituee op te pikken, enzovoorts.
Juist deze vormen van overlast worden vaak niet gemeld, maar wegen wel mee bij
(subjectieve) onveiligheidsgevoelens en daarmee de beoordeling van het woongenot.
En moeten daarom serieus genomen worden.
Bewoonster van een woonboot – Vooral ’s avonds als ik laat thuis kom, mijn auto
parkeer en naar onze boot loop voel ik me onveilig. Soms gaat een automobilist
langzamer rijden omdat hij denkt dat hij je kan oppikken. Dat vind ik onplezierig. Ik
voel me dan niet veilig in mijn eigen buurt. ‘

69

. Ingeval het geweldsincidenten op De Boei betreft (tussen cliënten onderling of tussen cliënten

en personeel – primair gaat het om bedreigingen) wordt veelal de politie ingeschakeld.
70

. De huidige wijze van registratie wordt daarbij nog eens kritisch onder de loep genomen (met

het oog op meer standaardisatie).
71

. De doelgroepenagent zorgt op zijn beurt weer voor verwerking in het

bedrijfsprocessensysteem.
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Bewoonster – Laatst toen ik ’s avonds de hond uit liet, kwam er in één keer zo’n
verslaafde uit de struiken. Je schrikt je kapot.’
Ondernemer – ‘Winkeldiefstal handelen we zelf af. Gestolen artikelen terug, een
winkelverbod en dan op straat. Ik bel geen politie meer. Kost me tijd en ze staan
weer buiten voor je het weet. ‘
Vierde bron

Aparte afspraken worden daarom gemaakt met de ondernemers en dan in het
bijzonder de winkeliers in de nabije omgeving van de nieuwe ligplaats van De Boei.
Het gaat daarbij om in het totaal twee tot drie vertegenwoordigers of
aanspreekpunten. In overleg met de OKA wordt gezocht naar een aanspreekpunt
binnen het bredere veld van ondernemers op het industrieterrein.

72

Daarnaast worden

aparte afspraken gemaakt met de twee winkelconcentraties (Gamma en het
winkelcentrum aan de dr. Lelyweg). Voor de Gamma geldt dat hier in onderling
overleg één contactpersoon – aanspreekpunt komt. Met de winkeliers van het
winkelcentrum aan de dr. Lelyweg zijn afspraken gemaakt dat meldingen van overlast
(in de brede zin van het woord) worden teruggekoppeld naar een woordvoerder onder
hen die vervolgens als contact of aanspreekpunt zal fungeren richting politie en andere
toezichthouders.
Ter ondersteuning wordt een telefoonlijst (geplastificeerd) gemaakt met daarop de
naam & telefoonnummer van hun contactpersoon – soorten overlastmeldingen – wijze
van opvolging (zie verderop). Op deze kaart zal ook een extra oproep worden gedaan
aan ondernemers om te melden.

73

Aandachtspunt - Het voorstel is ook aan de kant van politie Gelderland – Midden
een contactpersoon – aanspreekpunt te benoemen waar voornoemde drie
vertegenwoordigers van de ondernemers direct contact mee kunnen leggen. De
gebiedsagent lijkt hiervoor de meest aangewezen persoon.
Vijfde bron

In het kader van dit beheersplan stellen we tot slot voor nog een vijfde bron aan te
boren. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij het bestaande Buurtoverleg De Boei en

72

. De verwachting is dat deze groep ondernemers overigens door de aard van hun onderneming

niet, tot in beperkte mate, geconfronteerd zal worden met overlast.
73

. De vrees bij de winkeliers van het winkelcentrum dr. Lelyweg is dat vooral de grotere

bedrijven met een filiaalhouder minder geneigd zullen zijn te melden. Daarmee wordt een deel
van de overlast niet zichtbaar én ontstaat – ten onrechte – het beeld dat het wel meevalt en de
selecte groep klagers (veelal zelfstandig ondernemer) overdrijft.
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Zorgzone (BBZ).

74

Dit overleg is een platform waarbinnen de mogelijke overlast

rondom de nieuwe ligplaats van De Boei kan worden besproken.
Voorstel is buurtbewoners te motiveren om te bellen naar het BBZ (en daarbinnen
‘hun’ specifieke contactpersoon). In verband met de nieuwe ligplaats van De Boei zou
het BBZ moeten worden uitgebreid met één of twee bewoners die gevraagd wordt als
direct aanspreekpunt te fungeren voor overlastklachten uit de buurt.

75

In overleg met

het BBZ, betrokkenen en de gemeente moet gekeken worden hoe dit het best
vormgegeven kan worden. In ieder geval is van belang dat voor de overlastmeldingen
een kort standaardformulier wordt ontwikkeld. Hiervoor zullen we te zijner tijd op
verzoek een voorzet doen.

76

Aandachtspunt - Het BBZ is daarmee óók de plaats waar alle informatie rondom
overlast samenkomt. Eén keer per kwartaal worden daar alle overlastmeldingen
besproken (zie verderop). Om die reden is van belang dat naast bewoners, en
vertegenwoordigers van De Boei en politie ook de ondernemers zich laten
vertegenwoordigen.
Naar een Gebiedsscan ‘Overlast & Drugs’

Met het aanboren van voornoemde vijf bronnen hebben we een redelijk accuraat beeld
van de overlast die zich in het doelgebied voordoet. In samenwerking met de politie
Gelderland – Midden (afdeling Analyse) wordt vervolgens één keer per kwartaal een
zogenaamde overlastscan gemaakt. Dat is – zoals gezegd - een plattegrond waarop
precies staat aangegeven op welke locaties binnen het doelgebied in de afgelopen
periode overlastmeldingen zijn geregistreerd. Door kleuren wordt aangegeven waar de
overlastmeldingen zich concentreren. Om die reden spreken we over zogenaamde
hotspotkaarten. Daarin staan de overlastmeldingen in het doelgebied over een
bepaalde periode (bijvoorbeeld de eerste vier maanden van 2008) weergegeven. Door
het jaar daarop een soortgelijke hotspotkaart te maken kan men in één oogopslag zien
of, en zo ja met hoeveel, het aantal overlastmeldingen is toegenomen. En waar de
overlast zich precies concentreert.
74

. Dat is een samenvoeging van twee eerder bestaande overleggen: een overleg rond de huidige

ligplaats van De Boei (en daarvoor weer de dagopvang aan de Eusebiusbuitensingel) en een
overleg rond de zorgzone (momenteel ook Buurtoverleg Nieuwe Stijl genoemd).
75

. Het gaat dan om het registreren van overlast in alle soorten en maten. Gedacht wordt aan een

of twee vertegenwoordigers die vooral de belangen behartigen van de bewoners van de circa 17
woonboten (aandachtspunt daarbij is de huidige gedoogstatus van enkele woonboten) aan de
nieuwe Haven en het daarnaast gelegen woonblok (net voorbij de nieuwe Haven). Deze huizen
staan op de nominatie om te worden gesloopt (planning 2016). Momenteel heeft een bewoner
van het daar gelegen woonblok al zitting in dit overleg.
76

. Met daarop: naam + contactgegevens melder - soort overlast - waar en wanneer – al dan niet

gemeld bij politie.
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Daarbij moet worden aangetekend dat de nieuwe wijze waarop overlastmeldingen
worden verzameld zorgvuldiger is en daarmee het deel van de overlast dat normaliter
niet wordt gemeld (dat noemen we het ‘dark number’) wél zichtbaar maakt. De
verwachting is dus dat we komend kwartaal een stijging zullen zien die deels te maken
heeft met deze hogere aangifte- en meldingsbereidheid. Dat weegt echter op tegen
het voordeel dat men wel precies weet waar men in termen van overlast over praat.
Vervolgens wordt met betrokken politiemensen van Gelderland – Midden (én diverse
andere toezichthouders) nauwkeuriger gekeken naar de oorzaken en achtergronden
van de overlast op dergelijke locaties. Hun ‘straatkennis’ is essentieel om inhoudelijk
precies te weten wat zich daar precies afspeelt.
Op basis van de actuele gebiedsscan ‘Overlast & Drugs’ worden de huidige
maatregelen bijgesteld of aangescherpt. Flexibiliteit en sturing zijn daarbij
sleutelbegrippen.
Voordelen

Kort de belangrijkste voordelen op een rij:


Beter zicht op de overlast (óók de lichtere wat indirecte vormen)



Maximale betrokkenheid bewoners en ondernemers Å Æ met ook aandacht voor
lichtere vormen van audiovisuele overlast



Snel en betrouwbaar beeld van hot spotlocaties met betrekking tot overlast



Mogelijkheid toezicht en andere maatregelen gericht op het tegengaan van
overlast beter te sturen want direct zicht op verschuivingen in ernst.

Hieronder een voorbeeld van een hot spot kaart.

Johan de Wittlaan

John Frostbrug,
Nieuwe Kade,
Badhuisstraat,
Westervoortsedijk
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Te ondernemen acties
77



Definiëren van het doelgebied



Uitbreiding BBZ + formeel aanwijzen nieuwe vertegenwoordigers bewoners –
ondernemers



78

Afspraken wijze waarop klachten kunnen worden gemeld (inclusief inlichten
bewoners en ondernemers hierover), wijze van vastleggen (registratieformulier)
en aanleveren t.b.v. overlastscan



Periodiek maken van de overlastscan



Inbrengen en bespreken in Monitorgroep (zie verderop) en vervolgens de daaruit
voortvloeiende afspraken terugkoppelen naar BBZ.
Verantwoordelijken: Politie Gelderland – Midden & gemeente

3-de randvoorwaarde

Kort besteden we hier aandacht aan de reacties (opvolging door politie of andere
toezichthouders) bij overlastmeldingen. Ofschoon er sprake is van een hoog niveau
van toezicht (zie paragraaf 2.3) is het niet mogelijk bij iedere melding van overlast
direct op te treden. Uit de veelheid aan meldingen die de GMK ieder uur krijgt, wordt
volgens vaste voorschriften geselecteerd welke meldingen voorrang moeten krijgen.
Het spreekt vanzelf dat ernstige misdrijven en/of levensbedreigende situaties en/of
crisissituaties (bijvoorbeeld huiselijk of relationeel geweld) met de hoogste prioriteit
worden afgehandeld.

79

In dit soort gevallen spreekt men van zogenaamde

‘bloedspoed’, dus een noodgeval of een situatie waarin sprake is van een fysiek risico
of de mogelijkheid daartoe. In dergelijke gevallen dient de noodhulp binnen een
kwartier aanwezig te zijn (prioriteit 1).
Bij diefstal kan dit verschillen. Als het gaat om een (winkel)diefstal waarbij geen
sprake is van een bekende dader, wordt geen prioriteit 1 aan het incident gekoppeld.
De politie hoeft dan niet binnen een kwartier te komen. Het wordt anders als er sprake
is van een diefstal op heterdaad (dus met een dief die door bijvoorbeeld burgers is
aangehouden) of dat een ooggetuige (die naar de meldkamer belt) de dader nog in
zicht heeft. Dat wordt altijd prioriteit 1.
Voor de overige meldingen – met een minder hoge urgentie – geldt dat ze worden
opgepakt in de reguliere straatsurveillance. Dat wil zeggen dat dergelijke meldingen

77

. Welke wijken – straten worden precies gerekend tot het doelgebied (i.v.m. geocoderen).

78

. Afspraken met de OKA.

79

. Veelal in het kader van noodhulp.
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worden opgenomen in de surveillance en afhankelijk van de capaciteit en locatie kan
het enige tijd duren voor er een reactie volgt.

80

Veel van de hier besproken overlast valt onder deze laatste categorie. Daar kan dus
niet mankracht voor worden vrijgemaakt en direct worden gereageerd. Bewoners en
ook ondernemers hebben daar overigens begrip voor. Tenminste als duidelijk wordt
aangegeven welke reactie men kan verwachten.
In dit kader is het zinvol van tevoren duidelijk te omschrijven welke meldingen binnen
de grenzen van het haalbare wél een snelle opvolging krijgen en waar die dan uit
bestaat. Grofweg kunnen binnen het doelgebied de volgende drie urgentieniveaus
worden afgesproken:
Urgentie 1
Ernstige bedreigingen, geweldsincidenten, winkeldiefstal of inbraak met aangehouden
(of te volgen) dader Æ Directe opvolging door politie.
Urgentie 2
APV - overtredingen in doelgebied Æ Opvolging door toezichthouders zo spoedig
mogelijk. Aansluitend wordt het toezicht opnieuw afgesteld op dergelijke
overlastmeldingen (zie hieronder een voorbeeld).
Urgentie 3
Overige (lichtere) vormen van (audiovisuele) overlast Æ Opvolging in termen van
extra aandacht in toezicht op langere termijn (zie hieronder een voorbeeld).
Gebiedsagent (urgentieniveau 2 -redactie)– ‘Als we meldingen krijgen over een
groepje verslaafden die hinderlijk rondhangen in het winkelcentrum gaan we
natuurlijk zo snel mogelijk ter plaatse. Als dat vaker voorkomt, gaan we op dergelijke
momenten gericht surveilleren op die plaatsen. Dan kun je direct ingrijpen als je het
constateert.’
Gebiedsagent (urgentieniveau 3 -redactie)– ‘Er mag niet getippeld worden buiten
de zorgzone. Ook niet op de Westervoortsedijk. De afgelopen zomer hebben we
verschillende meldingen gehad dat er van de John Frostbrug tot de
Westervoortsedijk wordt getippeld (vooral in de Badhuisstraat). En ook het
doodlopende straatje aan de Nieuwe Haven (Industriestraat –redactie) moet in de

80

. En bij grote drukte is het mogelijk dat de minst urgente meldingen geen opvolging krijgen. Of

dat de meldingen van dusdanige aard zijn dat ze worden doorgespeeld aan andere partijen. Bij
een melding over vervuiling zal bijvoorbeeld de milieupolitie worden ingeschakeld, die mogelijk
pas de volgende dag of nog later komt. Bij bijvoorbeeld gevonden drugsspuiten zal dat mogelijk
anders zijn, omdat er dan een potentieel direct gevaar voor burgers is.
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gaten worden gehouden. We hebben zelf ook al diverse malen ‘bekende’ dames
daar zien lopen. Daarop hebben we besloten in september en oktober op deze
routes vaker en strakker te gaan controleren. Dat is de enige manier om het te
stoppen.’
Voordelen

Kort de belangrijkste voordelen rij:



Duidelijke richtlijnen over opvolging door politie



Géén verkeerde verwachtingspatronen bij bewoners – ondernemers Æ meer begrip



Alle overlastmeldingen hebben resultaat (sommige door directe acties, anderen
door het toezicht daar snel op aan te passen)

Te ondernemen acties


Voornoemde urgentielijst verder invullen en communiceren richting ondernemers
en bewoners



Via BBZ terugkoppelen op welke wijze overlastmeldingen (óók die van lager
urgentieniveau) worden vertaald in andere accenten in toezicht en eventueel in
aanscherping overige maatregelen (zie ook vierde randvoorwaarde).
Verantwoordelijken: Politie Gelderland – Midden

4-de randvoorwaarde

In voorgaande paragraven hebben we diverse sturingsinstrumenten beschreven. Nu
nog het overleg waarbinnen verdere invulling wordt gegeven aan de feitelijke sturing.
Breed wordt de behoefte gevoeld het zogenaamde maandagochtendoverleg dat ooit
was opgezet weer nieuw leven in te blazen. Dit onder de naam Monitorgroep.

81

In dit

overleg hebben de belangrijkste deelnemers (circa zes tot zeven personen) op
uitvoerend niveau zitting (gemeente, Iriszorg en politie). De beleidsterreinen die
daarbij vertegenwoordigd moeten zijn weerspiegelen de diverse onderdelen van het
beheerplan. Het gaat om dagbestedingactiviteiten
(aangevuld met beveiliging
overlastmeldingen.

83

82

, toezichthouders van de politie

) én iemand die zich bezig houdt met registratie van

84

Bij de samenstelling gaat de voorkeur uit naar personen die op uitvoerend vlak
betrokken zijn. Zij hebben als geen ander zicht op zaken die aangepast of verbeterd

81

. Dit onder voorzitterschap / verantwoordelijkheid van de hoogste ambtenaar op dit terrein C.

A.J. Vermeulen (dienst MO – afdeling Zorg - verslavingsbeleid).
82

. Zowel vertegenwoordigd door Iriszorg als door de afdeling MO (in breder verband actief met

dagbestedingprojecten).
83

. Eén van de beveiligers van De Boei (de Vree Security).

84

. Politie Gelderland – midden (afdeling Analyse).
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moeten worden. De voorzitter van het monitoroverleg zorgt vervolgens voor een
bestuurlijke fiattering (‘rugdekking’ vanuit een zogenaamde mandaatgroep) van
gewenste acties bij de drie betrokken organisaties. Dit zijn de formele
beleidsverantwoordelijken die op de achtergrond besluiten van het monitoroverleg
goedkeuren en faciliteren. Het huidige Bestuurlijk Overleg Drugs is het aangewezen
gremium voor deze mandatering. De taakstelling is drieledig.
1. Glad strijken van kleine zaken

Allereerst gaat het om de dagelijkse gang van zaken. Signalen opgepikt door
betrokkenen of door derden worden besproken en waar mogelijk opgelost. Dat kan
gaan over uiteenlopende zaken zoals fietswrakken in de nabijheid van De Boei,

85

ontmoedigen teveel ‘in en uit geloop’ bij De Boei, cliënten die in het winkelcentrum
rondhangen, enzovoorts.
2. Tussentijdse bijsturing/terugkoppeling naar bewoners&ondernemers

Daarnaast wordt ook besloten of, en welke wijzingen noodzakelijk zijn in locaties waar
extra toezicht is gewenst. Dat kan op grond van directe meldingen van bewoners,
ondernemers of eigen waarneming (het beeld van de inhoudelijke mutaties en
meldingen). En één keer in de vier maanden wordt aan de hand van de overlastscan
(zie hierboven) meer algemeen gekeken naar de locaties waar welke vorm van
toezicht noodzakelijk is. Op basis daarvan kan besloten worden in het toezicht
accenten te verleggen, APV’s aan te scherpen of qua gebied aan te passen én vinden
er aanvullende gesprekken plaats met ondernemers en/of bewoners die extra overlast
ervaren enzovoorts.
Ook deze bevindingen worden vervolgens teruggekoppeld naar het BBZ en de
ondernemers.
3. Klankbord

Binnen de portefeuille ‘verslavingszorg’ (dienst MO - sector zorg86) wordt komend jaar
ingezet op het nauwkeurig in beeld brengen én aansluitend monitoren van de diverse
groepen verslaafden in Arnhem. En ook zal binnen voornoemd beleidsterrein het
thema ‘dagbesteding’ ruim aandacht krijgen. Daarmee is het voor de hand liggend om
de hierop aansluitende belangrijke maatregelen en randvoorwaarden uit dit
beheersplan onderdeel te maken van voornoemde beleidsvoornemens.
De voorzitter kan vervolgens de monitorgroep gebruiken als klankbord bij het toetsen
van deze onderdelen van het beheersplan.

85

. Ter voorkoming van negatieve beeldvorming. Zeker op de nieuwe locatie – met een betere

zichtbaarheid vanaf de weg – moeten dergelijke zaken absoluut voorkomen worden.
86

. Onder verantwoordelijkheid van C.A.J. Vermeulen.
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Aandachtspunt – De contacten met bewoners en ondernemers zijn erg belangrijk.
Het gaat om terugkoppelen van maatregelen, informeren over overlast, mogelijke
aanvullende gesprekken met melders (bewoners of ondernemers). Het lijkt – gezien
de brede en zware portefeuille – niet reëel dat de voorzitter wordt gevraagd deze
taak op zich te nemen. Gezien taakstelling en tijdsinvestering zou eerder gedacht
moeten worden aan iemand van de afdeling Communicatie.
Voordelen

Kort de belangrijkste voordelen rij:


Geregelde afstemming tussen kernpartners van het beheersplan



Kleine zaken kunnen gladstrijken



Flexibiliteit en sturing als daar aanleiding toe is



Snelle en duidelijke terugkoppeling naar bewoners en ondernemers

Te ondernemen acties


Samenstellen van de monitorgroep + mandaatgroep (voor formele fiattering)



Tweewekelijks overleg



Via BBZ terugkoppelen op welke wijze overlastmeldingen (óók die van lager
urgentieniveau) worden vertaald in andere accenten in toezicht en eventueel in
aanscherping overige maatregelen (zie ook voorgaande acties).
Verantwoordelijken: Gemeente (dienst MO sector zorg - portefeuille
verslavingszorg)

3.3

Een schematisch overzicht

Een schematisch overzicht waarin voornoemde wijze van werken staat weergegeven.

Bronnen om overlast in beeld te krijgen

Eerste bron: GMK

Tweede bron: BPS

Overlastscan
(hot spot kaart)

Derde bron: De Boei


Iedere 4 maanden

Monitoroverleg Æ
Aanpassingen in
maatregelen –
verschuiving toezicht

Vierde bron: Bewoners (BBZ)
BBZÆ
Vijfde bron: Ondernemers

Terugkoppelen
resultaten en
wijzigingen aanpak

Duidelijkheid en voorlichten over urgentieniveaus overlastmeldingen
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4.

Tot slot: een blik op de toekomst

4.1

Huidige en toekomstige doelgroep

In voorgaande is een schets gegeven van de huidige doelgroep (zie 2.1). Ter oriëntatie
is daarbij ook in breder verband gekeken naar een aantal relevante publicaties.
Interessant is dan welke verschuivingen momenteel plaatsvinden binnen de groep
verslaafden. Van daaruit is het mogelijk een schets te maken van de doelgroep nu én
in de toekomst.
De ontwikkeling in Nederland is dat het aantal chronisch harddrugsverslaafden
afneemt, veelal door sterfte. Het is de oude generatie ernstig verslaafden met slechte
fysieke gesteldheid en langzamerhand ook de nodige psychische schade. Daarvoor in
de plaats komt een groep ‘nieuwe gebruikers’ die overwegend cocaïnebase rookt (vaak
in combinatie met andere middelen). Ze zijn te omschrijven als polygebruikers.

87

Ze

zijn vaak dak- of thuisloos of leiden een semi - zwervend bestaan leiden (waarbij her
en der een onderkomen wordt geregeld). Ze hebben (grote) schulden en (dreigende)
problemen met politie en/of justitie, al dan niet vanwege middelengebruik. Ze wisselen
ook vaker van stad. Deze groep maakt zich schuldig aan allerhande illegale activiteiten
om aan geld te komen, waaronder geweld - en drugsdelicten.

88

Opmerkelijk is dat

naar verhouding een relatief groot deel (circa de helft) nauwelijks contacten heeft met
de verschillende hulpverleningsinstanties.
Met de komst van deze nieuwe doelgroep komt er ook een ander accent te liggen als
het gaat om verslavingszorg. Van medische zorg in combinatie met persoonlijke
hulpverlening gericht op de specifieke verslavingsproblematiek verschuift deze naar de
bredere ambitie van maatschappelijke integratie (al dan niet gecombineerd met een
succesvolle afkick).
Daarnaast wordt de verslavingszorg gedwongen een aanbod te ontwikkelen voor de
relatief grote groep ‘zorgmijders’.

89

Dat vraagt een andere vorm van zorg waarbij

drang en dwang een veel grotere rol spelen.

4.2

Accentverschuiving binnen verslavingszorg

Deze accentverschuiving voltrekt zich ook bij Iriszorg. De prognose is dan ook dat in
de komende jaren de initiatieven gericht op maatschappelijke integratie een steeds
prominentere rol zullen spelen in de ‘verslavingszorg nieuwe stijl’. Deze
accentverschuiving heeft alles te maken met de overtuiging dat succesvolle
afkickprogramma’s maar in beperkte mate resultaat opleveren; er bovendien een

87

. Eén op de acht is vrouw.

88

. Straatroof en handel in drugs (veelal kleinschalige tussenhandel – hosselen). Vooral door

delicten als straatroof wordt duidelijk dat deze groep crimineler (harder) is dan ‘de oude garde’.
89

. De groep die geen behoefte heeft aan hulpverlening.
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verschuiving is opgetreden in de maatschappelijke acceptatie van het verschijnsel
‘verslaving’ en ‘verslaafden’, dan wel de focus sterker is komen te liggen op het niet
accepteren van de ermee gepaard gaande maatschappelijke overlast. Uitingen van
deze verschuiving in visie zijn de proefprojecten waarbij op medicinale gronden
heroïne wordt vertrekt aan een selectie groep verslaafden. Een groep waarvan óók de
verslavingszorg – en op haar voorspraak de politiek - erkent dat met een gedoseerd
en verantwoord middelengebruik in veel van deze gevallen het hoogst mogelijke
resultaat wordt bereikt.
De verslavingszorg nieuwe stijl richt zich primair op het herpositioneren van de
verslaafden als maatschappelijk randfiguur en probeert binnen de marges van het
haalbare deze personen maatschappelijk ‘op de rails te zetten’. Met de nodige
begeleiding en met een redelijke dagbesteding (en daarmee een redelijke
dagvergoeding). Op die manier kunnen ze in hun eigen gebruik voorzien en brengt de
verslaving geen of zo weinig mogelijke maatschappelijke schade met zich mee.
Voordat hiermee een té cynisch beeld wordt neergezet. Er is ook een groeiend besef
dat verslaving een ziekte is die behandeling behoeft en het een kwestie van
beschaving is ook voor deze groep een maatschappelijk volwaardig bestaan te creëren.
In dat licht moet ook de discussie worden gevoerd over de prostitutie ‘onder dwang’
(zorgzone). Dat is één kant van het verhaal. De andere kant is dat er meer en meer
gezocht worden naar behandelmogelijkheden onder dwang. De ISD maatregel voor
veelplegers richt zich in feite per definitie op een bepaalde categorie verslaafden. Met
deze maatregel is het mogelijk een veelpleger voor twee jaar uit de samenleving te
halen met een gecombineerd detentie- en begeleidingsprogramma. Ook het ontstaan
van (semi)gesloten behandelafdelingen past in deze nieuwe stijl van behandeling. De
prognose is dat dergelijke behandelmogelijkheden de komende jaren sterk zullen
toenemen al dan niet in combinatie met intensieve nazorgtrajecten.

4.3

De Boei over tien jaar

Op basis van voorgaande is het reëel te veronderstellen dat De Boei binnen nu en tien
á vijftien jaar haar huidige functie verliest. De projecten rondom verstrekking van
heroïne op medicinale gronden, het via natuurlijk verloop verdwijnen van de oudere
groep verslaafden én de focus gericht op maatschappelijke integratie en structuur
middels dagbesteding (in combinatie met verslavingszorg) en ook intensieve
nazorgtrajecten vraagt een ander maatschappelijk meer geïntegreerde
voorzieningenaanbod. Deze zal bestaan uit kleinschalige woonvormen geïntegreerd in
de verschillende woonwijken van Arnhem, maar ook meer gespreid in de regio.
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Afhankelijk van het succes van dat maatschappelijke integratieproces zal daarop een
90

. Neveneffect is dat Arnhem hiermee haar functie als centrumgemeente - waar het gaat om een

concentratie van verslavingsproblematiek - weer gaat kwijt raken.
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verschillend niveau van begeleiding en toezicht van toepassing zijn. Overlast en ander
maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag zal voornamelijk worden gesanctioneerd met
een teruggang in type voorziening (met meer toezicht en begeleiding en minder
maatschappelijke vrijheid).
Een harde kern van nieuwe gebruikers die zich niet lenen voor een dergelijk
maatschappelijk integratietraject zal verdwijnen richting psychiatrie
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of richting meer

gesloten behandelsetting van andere aard (nieuwe voorzieningen die speciaal met dit
doel worden gerealiseerd.
De verwachting is dat de functie van De Boei in de komende jaren mee verandert met
de hier geschetste ontwikkelingen. Daarmee blijft de dag- en nachtopvang intact en is
het investeren in dit beheersplan dus ook noodzakelijk. De dagopvang zal dan meer en
meer gaan bestaan uit het aanbieden van een breed scala aan
dagbestedingprogramma’s afgestemd op de mogelijkheden van verschillende groepen
verslaafden. Deels spelen die zich af op De Boei zelf, deels op andere locaties in de
stad.
Maar ook bij een bredere maatschappelijke spreiding van de opvang zal de noodzaak
van volwaardig gemeentelijk beleid als het gaat om de aanpak van overlast er blijven.
En in dat opzicht is een succesvolle uitvoering van het beheersplan óók een investering
in de toekomst.
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. Waar ze gezien hun stoornissen ook in horen terecht te komen.
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Bijlage 1 Typologieën drugsverslaafden
Differentiatie naar drugsverslaafden
Er zijn diverse studies die proberen een onderscheid te maken naar typen drugsverslaafden. Vaak
is de invalshoek het middelengebruik. In dergelijke gevallen zien we dat de verschillende
indelingen redelijk goed ‘over elkaar heen te leggen zijn’.
Daarnaast wordt ook vaak gekeken naar een combinatie van middelengebruik en psychiatrische
stoornissen. Interessant is daarbij het onderscheid in hoeverre middelengebruik uiteindelijk leidt
tot psychische stoornissen, dan wel de stoornissen prevalent zijn en medicijngebruik in dit
verband uiteindelijk verschuift naar gebruik van drugs.
Enkele relevante typologieën op een rij. Amsterdam maakt onderscheid in drie typen:
•

92

Verslaafde veelplegers. Zij hebben minimaal drie veroordelingen achter de rug voor
delicten als winkeldiefstal, diefstal uit/vanaf auto’s, woninginbraken. Vaak zijn ze meer
dan dertig keer met de politie in aanraking geweest en hebben ze al een gedwongen
afkickprogramma achter de rug;

•

Chronisch problematisch verslaafden. Deze verslaafden vertonen nauwelijks crimineel
gedrag. Wel veroorzaken zij overlast in de openbare ruimte. De algemene ontwikkeling
is dat het aantal chronisch harddrugsverslaafden afneemt, veelal door sterfte.
Verschillende bronnen wijzen hierop

•

‘Nieuwe’ gebruikers. Zij roken overwegend cocaïnebase en vertonen hoog crimineel
gedrag, zoals bijvoorbeeld straatroof en handel in drugs.

In een eerder uitgevoerd onderzoek door Kuppens et al. (2007) is ook al onderkend dat vooral de
nieuwelingen in de drugs- en daklozenscène pal tegenover de ‘oude garde’ staan. Oudere dak- en
thuislozen zoeken graag de rust onder gelijkgestemden; (drugs) overlast door (al dan niet
verslaafde) zwerfjongeren heeft ook vaak een ernstiger karakter. Bij de ouderen zijn de scherpe
randen inmiddels afgesleten, maar jongeren vertonen toenemend agressief gedrag.
Alcohol, drugs en medicijnen
De gemeente Zutphen heeft in 2002 een doelgroepenanalyse naar dak- en thuislozen,
harddrugsgebruikers en alcoholisten uitgevoerd (Bieleman et al., 2002). Hieruit komt de volgende
vierdeling naar voren:
•

Medicijnconsumerende thuisgebruikers. Het gaat dan om alcohol en/of drugs in
combinatie met kalmeringsmiddelen en/of andere medicijnen. Deze mensen zijn vaak
honkvast wat betreft woonplaats. Eenderde van de thuisgebruikers is vrouw. De
medicijnconsumerende thuisgebruiker is ooit dakloos geweest, de helft heeft momenteel
een redelijk stabiele woonsituatie. Ongeveer de helft heeft schulden en tweederde maakt
zich geregeld schuldig aan illegale activiteiten om aan geld te komen. De personen in dit
profiel maken voornamelijk gebruik van de methadonverstrekking en van dagbesteding.

92. Zie www.eenveiligamsterdam.nl.
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•

Geïntegreerde gebruikers. Dit zijn allemaal mannen. Ze hebben goed en/of regelmatig
contact met familieleden, en ervaren niet of nauwelijks problemen op het gebied van
alcohol- of drugsgebruik. Tweederde in dit profiel heeft momenteel een redelijk stabiele
woonsituatie, maar wel allemaal ooit dak- of thuisloos geweest. De helft heeft een
schuld. De personen in dit profiel maken gebruik van relatief veel lokale voorzieningen.

•

Justitiabele debiteuren. Dit zijn personen met een instabiele woonsituatie, hetgeen wil
zeggen dat ze momenteel dak-of thuisloos zijn of dat binnenkort dreigen te worden. Alle
personen in dit profiel hebben (grote) schulden en (dreigende) problemen met politie
en/of justitie, al dan niet vanwege middelengebruik. Een achtste is vrouw. Regelmatig
gaat het om nieuwkomers in de stad. Tevens plegen de justitiabele debiteuren
regelmatig illegale activiteiten om aan geld te komen, waaronder gewelds- en
drugsdelicten. De helft van de justitiabele debiteuren heeft nauwelijks contacten met de
verschillende hulpverleningsinstanties.

•

Geïntegreerde rondhangers. Een negende van alle respondenten behoort tot dit profiel.
Ze hebben regelmatig contact met familieleden en geven aan momenteel geen last te
hebben van psychische problemen. De personen in dit profiel zijn geen nieuwkomers,
maar verblijven al relatief lang in de stad. Het gaat in alle gevallen om mannen. Alle
geïntegreerde rondhangers hebben momenteel een (zeer) instabiele woonsituatie,
hoewel twee personen momenteel naar eigen zeggen stabiel in onderhuur zitten of weer
bij de ouders inwonen. Daarnaast hebben ze allemaal schulden en houden ze zich bezig
met illegale activiteiten om aan geld te komen. De personen in dit profiel maken over
het algemeen gebruik van de methadonverstrekking en andere voorzieningen.

De medicijngebruikende thuisgebruikers en de geïntegreerde gebruikers zijn te typeren als
personen die, al dan niet in combinatie met dagbesteding, in staat zijn op eigen benen te staan.
De justitiabele debiteuren en geïntegreerde rondhangers vertonen overeenkomsten met de
onruststokers. Dit betekent dat de verslaafde die op zoek is naar rust niet onder deze vierdeling
te plaatsen is.
Psychiatrische stoornissen
In 2000 is door Dom (2000) onderzoek verricht naar subgroepen binnen dubbele
diagnosepatiënten (verslaafden met patiënten met een psychiatrische aandoening). Dit levert de
volgende vier groepen op:
•

Groep 1: ernstig verslaafden met tevens een ernstige psychiatrische aandoening. Het
gaat voornamelijk om ernstige persoonlijkheidsstoornissen en bipolaire stoornissen.

•

Groep 2: ernstig verslaafden met minder ernstige psychiatrische aandoening. Het betreft
hier zowel mensen die psychiatrische symptomen ontwikkelen ten gevolge van excessief
middelengebruik als mensen bij wie de beperkte psychiatrische stoornis verergerd wordt
door het middelengebruik. Het gaat dan bijvoorbeeld om verslaafden met angst- en
stemmingsstoornissen en impulscontrolestoornissen (bijvoorbeeld geweld)

•

Groep 3: beperkt verslaafden met een ernstige psychiatrische aandoening. Vanuit hun
psychiatrische problematiek zijn zij erg kwetsbaar en gevoelig voor de effecten
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psychoactieve middelen. Zelfs beperkt middelengebruik kan bij deze patiënten leiden tot
een snelle decompensatie van hun psychische toestand.
•

Groep 4: beperkt verslaafden met weinig psychische problemen. Deze groep is meestal
terug te vinden in het ambulante circuit. Zij worden minder beperkt door de ernst van
hun aandoening en kunnen zich beter in de maatschappij handhaven.

Vanuit deze invalshoek is het lastiger een aantal groepen te koppelen aan de oorspronkelijke
driedeling die in de dagbestedingbijeenkomst naar voren is gekomen. Eigenlijk is alleen de vierde
groep te koppelen aan de groep die aan dagbesteding doet en op weg is om op eigen benen te
staan.
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Bijlage 2

Dagbestedingprojecten Iriszorg

Huidig aanbod
Boothuis

=

productiewerkplaats waar zeer laagdrempelig arbeid wordt verricht
(dagloon)

93

Veegproject

=

schoonmaak - en veegploeg (dagloon)

Boomgaard

=

buitenwerk in een boomgaard, maar ook binnenwerk zoals

Kweekland

=

houtbewerking, schilderen etc.
moestuin waar in samenwerking met de Stichting Buitenbeheer gericht
op re-integratie, een opstap richting structureel werk gemaakt kan
worden
Hoveniersdienst =

tuinderwerkzaamheden in de verschillende tuinen van Iriszorg en de
bossen bij Ede

Capaciteit
De capaciteit van de dagbestedingprojecten van Iriszorg kan meegroeien met het aantal
deelnemers. Voor 2009 wordt door Iriszorg uitgegaan van 10.000 dagdelen, verdeeld over vier
dagen per week in de verschillende projecten (die 45 weken per jaar operationeel zijn). Een
aandachtspunt is de tijd van deelname, want als er sprake is van een deelnemer die van 11 tot
15 uur komt, worden er twee dagdelen verbruikt.
In totaal gaat het om een dagelijks deelnemersaantal van 40 tot 50 personen. Deze zijn als volgt
verdeeld over de projecten:
•

Hoveniersdienst, 6 deelnemers, 8 dagdelen per week;

•

Klussendienst, 6 deelnemers , 6 dagdelen per week;

•

Creatieve werkplaats, 12 deelnemers, 6 dagdelen per week;

•

Werkplaats, 10 deelnemers, 8 dagdelen per week;

•

Veegploeg, 6 deelnemers, 8 dagdelen per week (een tweede ploeg gaat komen).

Toelatingscriteria
De 70 tot 75 potentiële deelnemers worden door Iriszorg ingedeeld naar vier typen.
Daarop moet het aanbod aan dagbestedingprojecten zijn gekoppeld. Het gaat om:


Low energy - low demand

We hebben het over verslaafden die zich kernmerken door een lange hulpverleningsgeschiedenis,
passiviteit, een lage motivatie c.q. het ontbreekt hen aan mogelijkheden om hun leven binnen de
maatschappij op de rails te krijgen. Ze lijken opgebrand en berusten in hun situatie en hebben
vooral behoefte aan een rustige, veilige en weinig eisende ontmoeting- en woonomgeving.
Het gaat hier om een deel van de BBB groep (circa 10 tot 15 personen
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) waarvoor een nieuw

aanbod ontwikkeld moet worden.
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. De vergoeding geschiedt op basis van vrijwilligerswerk en bedraagt één euro per uur met een

maximum van € 20 per week. Deze wordt uitbetaald door Iriszorg op basis van het aantal
gewerkte uren – deelgenomen uren.
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Daarnaast is een deel van deze groep (circa 10) ook plaatsbaar in huidige dagbestedingprojecten
(de lichtere variant) zoals het Boothuis en de Veegploeg.



High energy – high demand

Dit zijn verslaafden die hoge, maar ook sterk wisselende eisen stellen aan de hulpverlening. Ze
hebben vaak forse problemen.

95

Deze klanten hebben dezelfde aspiraties en wensen als ieder

ander, maar ze ondervinden met vallen en opstaan hoe moeilijk het gewone leven voor hen is.
Het ontbreekt hen vaak aan een realistisch zelfbeeld van eigen mogelijkheden op de gebieden
wonen, budgetteren, werken etc. Aan de hulpverlening stellen ze niet alleen vaak wisselende,
maar ook tegenstrijdige eisen. De zogenoemde draaideurklanten worden vaak in deze categorie
ingedeeld.
Hier hebben we het over een deel van de groep die geschikt is voor dagbestedingprojecten (circa
10 tot 20 personen), zij het primair de lichte varianten (Boothuis en Veegproject) en voor een
deel de tussen varianten (Boomgaard).



High functioning – high aspiration

Deze worden getypeerd door een hoge competentie en hoge aspiraties. Ze hebben vaak met
redelijk succes een behandelprogramma afgesloten en zijn gemotiveerd voor een
rehabilitatieaanpak. De resterende 25 tot 35 zijn geïndiceerd voor de twee projecten die duidelijk
gericht zijn op re-integratie en een opstal naar structureel werk (Kweekland en Hoveniersdienst).
Aanbod (een fictief voorbeeld)
Hoe een en ander er uit zou kunnen gaan zien, wordt in onderstaand schema – bij wijze van
voorbeeld - gevisualiseerd. Wellicht overbodig om toe te voegen dat binnen dit overzicht de
capaciteit van de verschillende projecten wordt bepaald door de vraag.
Belangrijk is om daarbij de mate van toezicht & begeleiding concreet (aantal uren begeleiding en
door wie) in te vullen. Complexiteit van de activiteit, de risico's (bijvoorbeeld de mogelijkheid tot
het plegen van criminaliteit) én de duur van de dagbesteding spelen hierbij een rol. Iriszorg stelt
dat vooral in de ‘oranje projecten’ extra begeleiding noodzakelijk is. Daarnaast wil Iriszorg
bestaande projecten functies laten vervullen op het publieke terrein. Dit betekent bijvoorbeeld
meer veegploegen, onderhoud aan pleinen en parken, assemblagewerk voor buurtverenigingen
enzovoorts. Concreet is een groenonderhoudsploeg in samenwerking met het Sportbedrijf in
ontwikkeling. Het is de bedoeling dat de nieuwe projecten qua begeleiding richting de groene
sferen gaan. De begeleidingsnorm die Iriszorg hanteert is één begeleider (minimaal MBOActiviteitenbegeleider met ervaring in verslavingszorg) op maximaal 6 deelnemers. De garantie
moet dan wel bestaan dat een tweede collega binnen 15 minuten kan bijspringen.
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. Het gaat hier om ruwe schattingen. Uiteindelijk moet een screening van alle 100 cliënten een

definitieve lijst opleveren, waarmee ook de capaciteit van de diverse projecten kan worden
vastgesteld (en de kosten voor daarmee gepaard gaande begeleiding en toezicht).
95

. Hieronder zullen ook de cliënten met ernstige psychische stoornissen zitten. Een deel van hen

wordt weggeleid naar andere meer gesloten opvangvormen, een klein deel kan nog tot de
clientèle van De Boei worden gerekend en dus meedraaien in de twee lichte vormen van
dagbesteding.
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Gemeente Arnhem
(IZ en MO)

Iriszorg
25 pp

Werken voor de Stad

Kweekland
• Toezicht licht
• Capaciteit. . pp

10 à 15

Iriszorg
50 pp
Dagopvang 1& 2 (actief)
• Toezicht zwaar
• De Boei
• Capaciteit ..pp

Verplichte opname
psychiatrie
• Gesloten
• Psychiatrie

Boothuis
• Toezicht zwaar
• eigen werkruimte
• capaciteit .. pp
Hoveniersdienst
• Toezicht licht
• Capaciteit. . pp
Veegploeg
• Toezicht normaal
• binnenstad
• capaciteit .. pp

ISD
• Gesloten
• Detentie &
behandeling
Prison Gate farm

Legenda omkadering:
Ononderbroken lijn = gerealiseerd
Onderbroken lijn = nog niet gerealiseerd
Capaciteit = fictief (personen)
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Bijlage 3

Lijst Notoire Overlastgever → Overlast volgsysteem

Uitgangspunt is de namenlijst van Iriszorg aangevuld met personen bekend bij politie Gelderland
- Midden.
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We hebben het dan over een lijst van circa 100 personen. Vervolgens worden er twee

stappen gezet:
Stap 1
De personen worden toegewezen aan één van de drie typen verslaafden (zie hoofdstuk 3
paragraaf 3.1). Voor het grootste deel van voornoemde 100 personen kan daarbij
gebruik worden gemaakt van de User – gegevens van Iriszorg.
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Voor de resterende

personen moet dergelijke informatie via derden worden verzameld.
Cliënten worden daarbij onder meer beoordeeld op


het al dan niet continueren van gebruik;



ondersteuningsbehoefte;



mate van begeleidingsacceptatie;



mate van kunnen functioneren in een groep.

Op basis daarvan worden ze ingedeeld bij (Type 1) de ‘bed, brood & bad groep’ (met als
speciale subgroep daarbinnen de heroïneprostituees), (Type 2) de groep die geschikt
voor een maatschappelijke integratietraject en (Type 3) de groep met ernstige
psychische stoornissen (met als speciale subgroep de personen die een onaanvaardbaar
risico vormt vanwege agressie tegen medeverslaafden of personeel of het plegen van
vernielingen e.d.).
A a n d a c h t s p u n t - Met de indeling wordt direct al zichtbaar wat het
ambitieniveau is. Bij eerstgenoemd type (‘bed, brood & bad’) is dat aanmerkelijk
bescheidener dan bij het type dat in potentie geschikt is voor maatschappelijke
integratie. Ook krijgen we zicht op type 3 (de groep met psychische stoornissen).
Dit type is niet behandelbaar in een maatschappelijk redelijk open setting als De
Boei. Dat wordt nog eens onderstreept door het feit dat een deel van hen ook een
onaanvaardbaar risico vormt in termen van agressief gedrag (tegen personeel,
maar óók tegen andere cliënten).
Stap 2
Vervolgens worden de personen uit iedere type beoordeeld op:
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Overlast in termen van criminaliteit



Overlast in termen van openbare orde problematiek



Audiovisuele overlast

. Het gaat om de zorgmijders en de verslaafde vrouwen die zich met enige regelmaat schuldig

maken aan illegale prostitutie.
97

. Iriszorg heeft voor haar cliënten al een redelijk werkend systeem waarin een aantal relevante

kenmerken staan ten aanzien van behandelbaarheid.
98

. Het voorstel is een eenvoudige beoordelingsmethodiek te hanteren (laag-midden-hoog) of een

rapportcijfer van 1 (= zeer laag) tot en met 10 (= zeer hoog).
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Dit resulteert in een lijst Notoire Overlastgevers (namen + een reeks kenmerken + typen
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+

risicoprofiel naar drie vormen van overlast).
Sturing
De digitale Lijst NO is in de eerste plaats een sturingsinstrument. Het is eenvoudig valt te stellen
op welke wijze de drie typen zich in de loop der tijd ontwikkelen en welke vragen dat oproept
voor de verslavingszorg in zijn algemeenheid. Type 1 verdwijnt door natuurlijk verloop, maar ook
doordat een deel geïndiceerd raakt voor verpleeghuizen. Vraag is dan of dergelijke voorzieningen
voorhanden zijn. Ook het aantal personen dat in potentie geschikt is voor een maatschappelijk
integratietraject is relevant. Als ook de mate van zelfstandigheid die de personen hierbij
aankunnen. Op basis daarvan kan aanbod ontwikkeld worden (in termen van begeleiding,
woonvormen, dagbestedingprojecten etc.).
Tot slot wordt hiermee ook een discussie gestart wat men moet met type 3. Personen met
ernstige psychische stoornissen. Zoals gezegd is dit type niet geschikt voor en open setting als
De Boei. De prognose is dat dit type in de komende jaren in omvang én ernst toeneemt. De vraag
dringt zich dan op hoe als samenleving (en verslavingszorg) hiermee om te gaan.
Toezicht en sanctionering
De digitale Lijst NO is in de tweede plaats bedoeld om overlast effectief aan te pakken. Op
eenvoudige manier is de groep te selecteren die hoog scoort op audiovisuele overlast. Personen
die zich regelmatig schuldig maken aan criminele activiteiten kunnen worden geoormerkt. Bij
winkeldiefstal of andersoortige delicten kan direct een koppeling worden gemaakt naar personen
op deze lijst. Daarmee bestaat de mogelijkheid tot gericht straffen (op persoon).
Ook is het effect van succesvolle maatschappelijke integratietrajecten af te lezen aan de digitale
lijst NO. Daarmee moeten personen dalen op deze lijst (een lagere rangorde krijgen).
Kort de voordelen op een rij
•

Trends in verslaafdenpopulatie (mogelijke nieuwe groepen verslaafden)

•

Verschuivingen in problematiek (zowel in termen van openbare orde als behandelbaarheid)

•

Inzicht in capaciteit en inhoud van dagbestedingactiviteiten en noodzakelijke woonvormen
(inclusief begeleidingscapaciteit).

Vervolgens wordt de lijst geanonimiseerd. Daarbij wordt een code gehanteerd bestaande uit vier
letters en zes cijfers.

100

Deze lijst komt in beheer bij de gemeente (Dienst MO – sector zorg -

verslavingsbeleid).
De werkwijze is al eerder geschetst in voorgaand beheersplan 2004.

99

. Samengesteld cliëntenprofiel.

100

. Bestaande uit de (eerste) twee initialen (van voornamen) en de eerste twee letters van de

achternaam + geboortedatum (dag – maand - jaar). Dit model getoetst (en goed bevonden) aan
het privacyreglement.
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Bijlage 4

Overlast in de wijk Arnhemse broek.

Bij de politie van Arnhem zijn in de periode van 1 januari 2008 tot en met 14 december 2008
6.118 incidenten gemeld met betrekking tot overlast in de pleegplaats Arnhem. De verdeling over
de verschillende wijken in Arnhem. Ruim één op de tien daarvan betreft een overlastmelding de
Arnhemse broek (702 incidenten).
Wijknaam
Wijk 01 Centrum

Aantal meldingen

%

1304

21,3%

Wijk 02 Spijkerkwartier

880

14,4%

Wijk 03 Arnhemse broek

702

11,5%

Wijk 04 Presikhaaf West

533

8,7%

Wijk 05 Presikhaaf Oost

246

4,0%

Wijk 06 Sint Marten en Sonsbeek - Zuid

204

3,3%

Wijk 07 Klarendal

563

9,2%

Wijk 08 Velperweg en omgeving

177

2,9%

99

1,6%

341

5,6%

95

1,6%

169

2,8%

36

0,6%

148

2,4%

Wijk 15 Klingelbeek

43

0,7%

Wijk 18 Malburgen Oost (Zuid)

59

1,0%

Wijk 23 Rijkerswoerd

411

6,7%

Wijk 24 Schuytgraaf

108

1,8%

6118

100,0%

Wijk 09 Alteveer en Cranevelt
Wijk 10 Geitenkamp
Wijk 11 Monnikenhuizen
Wijk 12 Burgemeesterswijk en Hoogkamp
Wijk 13 Schaarsbergen en omgeving
Wijk 14 Heijenoord en Lombok

Totaal
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In onderstaand overzicht zijn de drie belangrijkste hot spots op straatniveau weergegeven.

BADHUISSTRAAT

JOHAN DE WITTLAAN

NIEUWE KADE

Straatnaam

Conflict

0

2

0

Burenruzie

0

3

0

Relatieproblemen

0

7

0

overige conflicten

0

20

10

overlast van / door

8

12

12

overlast van / door psychische gestoorden

0

10

0

overlast van / door dronkenschap

0

4

6

overlast van / door drugs/medicijnen

1

3

75

overlast van / door geluid

0

16

0

overlast van / door jeugd

0

5

1

57

0

37

overlast vuurwerk

0

1

0

overige overlast

1

12

5

67

95

146

overlast van / door prostitutie

Totaal

Daaruit wordt duidelijk dat de drugsgerelateerde overlastincidenten zich voornamelijk afspelen
rondom De Boei en de overlast als gevolg van illegale prostitutie zich vooral afspeelt op de
Nieuwe kade en de Badhuisstraat. De kleine honderd overlastincidenten op de Johan de Wittlaan
zijn duidelijk veel minder drugsgerelateerd. Overlast als gevolg van illegale prostitutie is geen
enkele keer gemeld.
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Over de auteurs
Dr. Balthazar M.W.A. Beke is criminoloog en als zelfstandig adviseur werkzaam binnen Beke
Advies te Arnhem. Hij publiceert op diverse terreinen van (jeugd) criminaliteit en
jeugdhulpverlening. De laatste tien jaar houdt hij zich bezig met onderzoek naar aard, omvang en
achtergronden van diverse vormen van geweld, profielen van geweldplegers en – daarop
aansluitend – de ontwikkeling van preventiestrategieën. In dat kader is hij onder meer betrokken
bij de ontwikkeling van een persoonsgerichte aanpak van veelplegers met een zware
geweldsclassificatie en ook bij de landelijke ontwikkeling van de Wet Tijdelijk Huisverbod die per
1 januari 2009 in werking treedt.
Daarnaast is hij betrokken bij de ontwikkeling van de wijkscan Criminaliteit & Overlast; een
methodiek waarmee tot op wijkniveau de belangrijkste prioriteiten op het gebied van criminaliteit
en overlast in beeld kunnen worden gebracht. Deze methodiek wordt komende jaren bij alle
politiekorpsen in Nederland ingevoerd.

Drs. Jos Kuppens is socioloog en sinds 2005 als onderzoeker werkzaam voor Bureau
Beke. Daarvoor was hij als onderzoeker werkzaam bij het WODC. Hij voert onder andere
onderzoek uit naar overlast in uitgaanssettings, huiselijk en eergerelateerd geweld, alcoholen druggebruik en nazorg voor gedetineerden.
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