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Aan de Raad, 
In het Regionaal Kompas 2008-2014 staat het meerjarenbeleid met betrekking tot de onderwerpen 
Maatschappelijke Opvang, Verslavingsbeleid en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Eén van de 
speerpunten in dit beleid is het creëren van een woonvoorziening voor chronisch (drugs)verslaafden. 
Deze maatregel werd (en wordt) gezien als oplossing voor een belangrijk deel van de problematiek voor 
chronisch verslaafde dak- en thuislozen. De betreffende mensen zijn moeilijk te helpen en vallen in de 
reguliere structuren buiten de boot. In omliggende steden zoals Breda en Dordrecht heeft een 
woonvoorziening voor chronisch (drugs)verslaafden veel problemen opgelost. Zo is de overlast 
afgenomen, is de gezondheidssituatie van de bewoners verbeterd en is de doorstroming in de opvang 
(bedoeld als een tijdelijke voorziening) een stuk beter geworden. Vanwege die redenen is er in de 
afgelopen jaren geprobeerd om een dergelijke woonvoorziening in Roosendaal te realiseren voor de 
regio: Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. 

Ontwikkelingen 
In de afgelopen jaren is er veel veranderd. De belangrijkste verandering is de transitie van het Beschermd 
Wonen van het Rijk naar de (centrum)gemeente(n). Zonder uitgebreid in te gaan op deze transitie is de 
volgende ontwikkeling van belang: 

In het verleden werd het Beschermd Wonen gefinancierd door het Rijk via het Zorgkantoor. Door de 
transitie van het Beschermd Wonen komt deze taak per 1 januari 2015 naar de gemeenten toe. Conform 
de Wmo 2015 heeft iedere gemeente hierin een verantwoordelijkheid, maar ligt de coördinatie bij de 
centrumgemeente. In totaal krijgt de centrumgemeente Bergen op Zoom per 1 januari 2015 ruim 7.6 
miljoen euro om deze taak uit te voeren. Dit bedrag is gebaseerd op de zorg die in het jaar 2013 geleverd 
is. In dit bedrag is dus geen rekening gehouden met de plannen voor een nieuw te realiseren 
woonvoorziening voor chronisch (drugs)verslaafden. Het Rijk heeft zich niet bereid getoond om extra 
middelen voor deze woonvorm beschikbaar te stellen. 

Concreet betekent dit dat wanneer de gemeenten in onze regio een woonvoorziening voor deze 
doelgroep willen ze deze zelf moeten betalen: de geschatte kosten bedragen jaarlijks ruim 1.3 miljoen 
euro. 

Wethoudersoverleg regio 
Op 15 oktober 2014 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de wethouders zorg uit de zes eerder 
genoemde gemeenten over de mogelijkheid om de woonvoorziening te kunnen financieren. Tijdens dit 
overleg is vastgesteld dat alle wethouders overtuigd zijn van de voordelen die een dergelijke woonvorm 
kan bieden. Tegelijkertijd is echter vastgesteld dat deze wethouders geen mogelijkheden zien om het 
benodigde bedrag te financieren. Wel gaven alle wethouders aan dat er alternatieven uitgewerkt moeten 
worden om deze doelgroep de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Dit betekent concreet dat 



het huidige proces rondom de woonvoorziening voor chronisch (drugs)verslaafden in Roosendaal gestopt 
wordt en dat er dus geen woonvoorziening voor chronisch (drugs)verslaafden op de gekozen locatie in 
Roosendaal komt. 

Dit besluit is voorgelegd aan het college van centrumgemeente Bergen op Zoom, omdat hiermee een 
speerpunt uit het Regionaal Kompas 2008-2014 niet uitgevoerd wordt. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loco-secretaris, de burgemeester, 

Vos Bogers 
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