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Onderwerp
Realisatie Domus voorziening

Steenbergen; 13 december 2022

Aan de Raad,

In de regio West-Brabant West werkt de gemeente Steenbergen samen met de gemeenten 
Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen en Woensdrecht aan de uitvoering van 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Onze regio heeft al geruime tijd te maken met 
een tekort aan passend aanbod voor de doelgroep met complexe multiproblematiek 
(psychiatrische- en verslavingsproblematiek), die veelal ook een zwervend bestaan leidt. Dit 
tekort aan passend aanbod leidt niet alleen tot een continue overbelasting van het OGGZ-team 
en de maatschappelijke opvang, maar zorgt er ook voor dat deze uiterst kwetsbare mensen niet 
de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Domus voorziening
In de loop van 2021 heeft de gemeente Bergen op Zoom vanuit haar rol als centrumgemeente 
een intentieverklaring getekend om tot een 'Domus voorziening' te komen. Een Domus 
voorziening is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders 
terecht kunnen. Zij krijgen een eigen (ingerichte) kamer, individuele begeleiding en er wordt 
stapje voor stapje gewerkt aan zinvolle dagbesteding. Er is daarnaast 24-uur per dag 
woonbegeleiding aanwezig. Het Leger des Heils biedt deze woonbegeleiding aan. Als zorgpartij is 
het Leger des Heils al gecontracteerd voor het bieden van ambulante begeleiding en beschermd 
wonen in de regio, en heeft veel ervaring met het bieden van dergelijke woonbegeleiding. Aan de 
realisatie van de Domus voorziening ligt een businesscase van het Leger des Heils ten grondslag.

Zorg- en veiligheidsketen
Het realiseren van een Domus voorziening gaat gepaard met het maken van goede 
samenwerkingsafspraken in de zorg- en veiligheidsketen. Het Legers des Heils heeft met diverse 
partners, waaronder GGZ WNB, Novadic Kentron, WijZijn Traverse groep en de gemeente Bergen 
op Zoom een intentieverklaring getekend. Ook het Zorg ŭ Veiligheidshuis de Markiezaten en het 
OGGZ-team zijn bij deze ontwikkeling betrokken.

Locatie
In de afgelopen periode is er in overleg met de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal een 
locatie onderzoek uitgevoerd. Op korte termijn is er geen permanente locatie beschikbaar voor 
een dergelijke voorziening. In goed overleg met GGZ WNB is er voor gekozen om voor een 
periode van vijfjaar gebruik te maken van een leegstand pand op het terrein van Vrederust in 
Halsteren. Het betreffende pand moet wel verbouwd worden om het geschikt te maken voor 
verblijf.
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Kosten
In de eerder genoemde businesscase wordt uitgegaan van een grote investering door het Leger 
des Heils zelf, een betrekkelijk lage huur berekend door GGZ WNB en een eenmalige investering 
vanuit de gemeenten in de regio. Voor deze eenmalige investering wordt een beroep gedaan op 
het regionale budget voor de Brede Aanpak Dak- en Thuisloosheid. Alle gemeenten hebben in 
2020 en 2021 budget ontvangen voor de Brede Aanpak en krijgen ook in 2022 budget van het 
Rijk. Het college van Bergen op Zoom (welke deze regionale middelen namens de regio beheert) 
heeft formeel besloten de benodigde middelen toe te kennen aan het Leger des Heils.

Vervolg
Met het toekennen van de betreffende middelen is het financiële plaatje rond en kan er worden 
gestart met de verbouwing van het pand. De medewerkers van de GGZ WNB, de 
landgoedpartners en de particulieren die wonen op het landgoed zijn geïnformeerd over de 
komst van de Domus. Ook wordt er nog een informatieavond georganiseerd voor eventuele 
vragen. De verwachting is dat de Domus voorziening in het eerste kwartaal van 2023 haar 
deuren kan openen. In de tussenliggende periode worden de cliënten die in de voorziening 
beschermd kunnen gaan wonen door het OGGZ-team en het Leger des Heils voorbereid op deze 
stap.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Jongh, RA
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