Zaaknummer: 2021-004461

Raadsvragen

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Stadspartij Den Helder betreffende
DnoDoen

Aan de leden van de Gemeenteraad
Op 5 januari 2021 heeft de fractie Stadspartij Den Helder onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement
van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over dnoDoen. Het antwoord
vindt u onder de vraag:
1. Kunt u ons inmiddels al duidelijkheid verschaffen of het verhaal klopt dat dnoDoen wil
gaan uitbreiden binnen de Visbuurt en bezig is om het pand Spoorgracht 41-42 aan te
kopen, dan wel te gaan huren.
Er is géén sprake van uitbreiding van de opvang maar tijdelijke verhuur van woningen aan gezinnen
die gereed zijn voor uitstroom. Er is overleg gaande over mogelijke huur, in goed overleg met
gemeente en dnoDoen voor een specifieke groep uitstroomgerede gezinnen die onvoldoende punten
hebben om een eigen huurwoning te verkrijgen.
2. Indien dit inderdaad het geval is, kunt u ons dan vertellen hoeveel cliënten dnoDoen van
plan is daarin onder te gaan brengen.
Het gaat om maximaal 4 à 5 gezinnen die tijdelijk een woonadres nodig hebben met minimale
ambulante begeleiding.
3. Bent u het met ons eens dat dit tegen de gemaakte afspraken in zou gaan.
Gemaakte afspraken zullen worden nagekomen. Gemaakte afspraken worden gemonitord door zowel
het Visbuurtoverleg als met de beleidsambtenaar. De gemaakte afspraken betreffen de aard en het
aantal opvangplekken. Omdat het hier feitelijk geen opvang betreft, maar uitstroom na opvang, zoals
die ook elders in de stad en regio plaatsvindt, gaat dit niet tegen bestaande afspraken in.
4. Kunt u ons vertellen hoeveel cliënten dnoDoen op dit moment onder haar hoede heeft?
DnoDoen heeft een opdracht om 43 cliënten op te vangen in de maatschappelijke opvang
(inclusief 4 semi-zelfstandige plekken en exclusief 8 plekken Nachtopvang).
5. Kunt u ons vertellen hoeveel daarvan inmiddels semi zelfstandig ergens binnen Den Helder
zijn gehuisvest?
De uitstroom vanuit de opvang naar zelfstandigheid was in 2019: 30 personen / gezinnen waarvan 17
in de regio Kop van Noord-Holland (cijfers 2020 nog niet bekend)
Semi-zelfstandig = verdienwoning = op dit moment 2 woningen
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6. Kunt u ons vertellen hoeveel mensen dnoDoen inmiddels van buiten de stad binnen Den
Helder heeft gehuisvest?
Een enkele cliënt van buiten de regio wordt opgenomen, in overleg met de gemeente Den Helder, en
conform de Beleidsregels Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang. Het aantal is niet
bekend.
7. Kunt u aangeven hoeveel woningen er door of voor dnoDoen cliënten worden gehuurd dan
wel in bezit zijn.
DnoDoen heeft geen eigen bezit en huurt op dit moment 1 centrale opvang en 14 woningen, veelal
van woningcorporaties, voor het opvangen van de gevraagde hoeveelheid cliënten.
8. Bent u op de hoogte van het feit dat zgn. huisjesmelkers nog steeds goedkope woningen
verwerven om deze daarna aan mensen uit kwetsbare groepen te verhuren?
Wij hebben geen inzicht in de verkoop van particuliere woningen.
Voor de illegale verhuur aan kwetsbare personen zijn wij afhankelijk van (overlast) meldingen. Deze
meldingen worden integraal opgepakt vanuit het woonfraudeteam.
9. Kunt u vertellen hoeveel adressen dit alles betreft binnen de Visbuurt?
Wij kunnen alleen aangeven hoeveel vergunningen zijn afgegeven voor kamerverhuur. Dit betreft 4
adressen in de Visbuurt en 2 adressen direct gelegen aan de Visbuurt. DnoDoen huurt geen
woningen in de Visbuurt, behalve de Nachtopvang/Doorstroomhuis op de hoek Nieuwstraat /
Spoorgracht.
10.Bent u het met ons eens dat wij aan de hand van gemaakte afspraken in de raad elkaar op
de hoogte zouden moeten houden van de actuele stand van zaken, zodat wij niet op ieder
signaal vanuit de wijk zouden hoeven aan te slaan.
Wij handelen vanzelfsprekend binnen de kaders van de actieve informatieplicht. Met de wetenschap
dat wij ondanks onze inzet niet direct altijd over alle informatie beschikken die voor u en ons van
belang kan zijn.
Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd.
Den Helder, 23 februari 2021
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

Jeroen Nobel
burgemeester

Robert Reus
secretaris

