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Voorwoord  

 

Het bepalen van een woon- en opvanglocatie voor (verslaafde) dak- en thuislozen leidt 

regelmatig tot conflicterende belangen bij diverse partijen. Zowel maatschappelijke 

opvanginstellingen, gemeenten als burgers zullen ervan overtuigd zijn dat het verzor-

gen van opvang en dagbesteding voor deze doelgroep vanuit meerdere perspectieven 

voordelen biedt, vooral als het gaat om het inperken van overlast. 

 

Voor een maatschappelijke opvanginstelling is het een afweging van veel factoren. Zo 

gaat het onder andere om de noodzaak de doelgroep zoveel en zo snel mogelijk te 

huisvesten en zaken als onderdak en dagbesteding aan te bieden. Daarnaast spelen 

omgevingsfactoren een rol: in welk gebied komt de voorziening en hoe zal daarop door 

de omwonenden gereageerd worden? Ten derde staat natuurlijk het welbevinden van 

de doelgroep zelf centraal.  

 

Daar waar het gaat om de verantwoordelijkheid voor de overlast die de doelgroep 

mogelijk kan veroorzaken, zijn de gemeente, politie en de instelling die in de opvang 

voorziet de centrale spelers en moeten de kaders voor het overlastbeheer vaak nader 

bepaald worden. Met de plannen voor een woon- en opvangvoorziening van IrisZorg in 

het pand van het voormalige Dales Sanitair (Terborgseweg 63 te Doetinchem) is een 

soortgelijk proces ontstaan. Onderhavig onderzoek biedt de achtergronden en kaders 

voor dit toekomstige beheer. 

 

Voor dit onderzoek zijn we veel mensen dank verschuldigd. Ten eerste zijn dat de be-

woners en ondernemers rond de Terborgseweg in Doetinchem. We hebben gemerkt 

dat men ons ter wille was om meningen te delen en actief mee te denken. Daarnaast 

danken we alle experts en overige geraadpleegden voor hun inbreng in het onderzoek. 

Ten slotte zijn we mevrouw Schouten van regiopolitiekorps Noord- en Oost-Gelderland 

dank verschuldigd voor het aanleveren van de overlastincidenten in de politieregistra-

tie. 

 

Arnhem, 2011 

 

Jos Kuppens en Henk Ferwerda 
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I  Achtergrond 
 

IrisZorg heeft het pand van het voormalige bedrijf van Dales Sanitair aan de Terborg-

seweg 63 in Doetinchem gekocht om daar een woon- annex opvangvoorziening te 

starten.1 De woonvoorziening zal bestaan uit maximaal 35 plekken, welke achter het 

Dalespand gebouwd zullen worden. De opvangvoorziening bestaat uit een dagopvang 

(twintig plekken) en een nachtopvang (twaalf plekken).  

Aangezien niet uit te sluiten valt dat mensen uit de nachtopvang en de woonvoor-

ziening in de dagopvang zitten, valt niet exact weer te geven hoeveel personen een 

bepaalde vorm van opvang zullen krijgen. Wanneer we uitgaan van een minimum- en 

maximumvariant in cliënten zal er sprake zijn van 47 cliënten minimaal en 67 maxi-

maal.2 

 

1.1 Het project in het kort 

De huidige woonvoorziening en de nachtopvang zijn gevestigd in de Kapoeniestraat. 

De nieuwe voorziening aan de Terborgseweg gaat de woonvoorziening- en de nacht-

opvangfunctie van de Kapoeniestraat overnemen en is daarmee deels te beschouwen 

als een uitbreiding en een verplaatsing van de huidige voorziening. Deels, omdat de 

crisisopvang volgens IrisZorg vooralsnog aan de Kapoeniestraat gevestigd blijft. Ook 

de dagopvang, nu nog gevestigd aan de Ambachtstraat op het Wedeoterrein, zal ver-

huizen naar het Dalespand. 

 

IrisZorg heeft in de afgelopen jaren in Doetinchem een zogenaamde ‘woonladder’ ge-

creëerd. De doelstelling daarin is dat mensen die dak- en thuisloos zijn, opgevangen 

worden in de dag- en nachtopvang en een persoonlijk trajectplan krijgen. Het woon- 

en werktraject, eventueel in combinatie met behandeling, vormen de basis om van 

daaruit verder te werken naar het wonen binnen een woonvoorziening met zorg en 

begeleiding en vervolgens, indien mogelijk, door te stromen naar een zelfstandige 

woning met begeleiding vanuit IrisZorg.3 

                                                

1. In het verloop van het rapport noemen we de woon- annex opvangvoorziening omwille van de 

leesbaarheid ‘het Dalespand’. Door de ons geïnterviewden zijn ook andere namen, zoals ‘het 

Emmahotel’ en het ‘Daleshuis’ genoemd. 

2. Volgens IrisZorg zal het aantal bewoners tussen deze twee uitersten liggen, namelijk op 55. In 

het geval van de ondergrens van 47 mensen wordt de dagopvang geheel bezet door mensen uit 

de woonvoorziening en de nachtopvang. 

3. Bron: Persbericht aankondiging nieuwe woonvoorziening aan de Terborgseweg, dd. 2 maart 

2011. We gaan hier in hoofdstuk 4, waarin beheersinstrumenten worden besproken, dieper op in. 
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Specifiek voor de woonvoorziening heeft IrisZorg aangegeven dat een traject dat een 

gebruiker aangaat niet vrijblijvend is. Zo worden de volgende voorwaarden aan verblijf 

gesteld:4 

 

 Alle cliënten volgen een traject. IrisZorg maakt samen met iedere cliënt een trajectplan waarbij 

hun individuele problemen aangepakt worden en waarbij uiteindelijk een goede (zelfstandige) 

woonplek met een goede daginvulling en (al dan niet betaald) werk het resultaat zijn; 

 Deelname aan dagbesteding is verplicht en gekoppeld aan het ontvangen van een uitkering of 

een deel daarvan; 

 In alle gevallen wordt toegewerkt naar een vorm van wonen en werken; 

 Indien nodig wordt verslavingsbehandeling geboden door IrisZorg zelf en psychiatrische behan-

deling door GGNet; 

 Het team Bemoeizorg van GGNet en de veldwerkers van IrisZorg leiden daklozen toe naar zorg 

en of opvang. 

 

1.2 Voorwaarden aan de vestiging en onderzoeksopdracht 

Omdat de gemeente Doetinchem als centrumgemeente de taak heeft om het aantal 

daklozen te verminderen, strookt de realisatie van deze voorziening met de beleidslij-

nen van het gemeentelijke OGGz-beleid.5  Bij de gemeente Doetinchem bestaat de 

wens om de vestiging van een nieuwe voorziening aan enkele voorwaarden te koppe-

len. In een motie van 22 september 2010, met als onderwerp de vestiging van 

woonvoorzieningen voor kwetsbare burgers, is bepaald dat er bij de selectie van nieu-

we voorzieningenlocaties een veiligheidsanalyse en beheersplan dienen te worden 

opgesteld, alvorens de gemeente een besluit neemt over de vestiging van een zorg-

voorziening zoals verwoord in de nota OGGZ/Regionaal kompas bestrijding 

dakloosheid. Expliciet worden aan de vestiging van een woon- annex opvangvoorzie-

ning de volgende eisen gesteld: 

 

1. Het uitvoeren van een veiligheidsanalyse; 

2. Een nadere omschrijving van de doelgroep en de beoogde capaciteit; 

3. Een extern beheersplan;  

4. Een uitwerking van de wijze waarop de opvang, zorg en dagbesteding worden ingericht (in-

tern beheersplan); 

5. Een heldere communicatie met alle belanghebbenden. 

 

Onderhavig onderzoek heeft primair betrekking op de eerste twee punten. Op basis 

van deze punten worden in het rapport de beheerskaders geschetst voor punt 3, het 

beheersplan. Op basis van de veiligheidsanalyse en de beheerskaders zal IrisZorg in 

samenwerking met de gemeente en de politie een intern en extern beheersplan uit-

                                                

4. Bron: Factsheet vestiging IrisZorg Terborgseweg in Doetinchem. 

5. Bron: mededeling van het College aan de gemeenteraad, 22 februari 2011. 
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werken (punten 3 en 4). Daarin moeten maatregelen en duidelijke afspraken die toe-

gesneden zijn op de verhouding van deze locatie met de omgeving komen te staan. De 

inhoud van de veiligheidsanalyse en het beheersplan dient ruim voor ingebruikname 

van de voorziening te worden gecommuniceerd met belanghebbenden (punt 5). 

 

S t r u c t u r e l e  e n  o n a a n v a a r d b a r e  o v e r l a s t  

De gemeente Doetinchem voegt de eis toe dat de beoogde voorziening niet mag leiden 

tot structurele en onaanvaardbare overlast die met maatregelen niet te beheersen 

zijn. In dat geval zal sluiting van de voorziening het onvermijdelijke gevolg zijn. Kup-

pens en Ferwerda (2011) hebben in het onderzoek rond het Domushuis in Wehl een 

uitwerking gegeven van structurele en onaanvaardbare overlast die ook voor onderha-

vig onderzoek kan gelden. Structurele overlast is daarin gerelateerd aan de al 

bestaande overlast in het gebied, alsmede de aard van die overlast. Onacceptabele 

overlast is als volgt gedefinieerd: 

  

Onacceptabele overlast is aan het Domushuis of zijn bewoners te relateren (subjectieve en 

objectieve) overlast die door de partijen in het beheersplan niet binnen de daarin vastge-

stelde tijd wordt opgepakt en die de partijen, al dan niet in samenhang met partners, niet 

binnen de vastgestelde tijd kunnen oplossen. Onder oplossen, verstaan we de omstandig-

heid dat de overlast verdwenen is en het overlastincident geregistreerd wordt. 

 

De vraag wanneer overlast onacceptabel is, is hierin dus vanuit het tweezijdige per-

spectief van het geconstateerde incident en daaropvolgende actie beantwoord. 

Vanwege de uniformiteit in het benaderen van opvangvoorzieningen in de gemeente 

Doetinchem zal deze definitie eveneens op de situatie in onderhavig onderzoek gelegd 

worden.6 

 

O n d e r z o e k s o p d r a c h t  

Door IrisZorg is aan Bureau Beke gevraagd een beschrijving van de doelgroep te ge-

ven, de veiligheidsanalyse uit te voeren en de beheerskaders te schetsen. In 

tegenstelling tot het door Bureau Beke eerder uitgevoerde onderzoek naar de mogelij-

ke komst van een Domusvoorziening in Arnhem (Kuppens en Ferwerda, 2010), gaat 

het in dit onderzoek niet om de vraag of de komst van een woon- annex opvangvoor-

ziening in het Dalespand al dan niet doorgang moet vinden. Dát er een voorziening 

van IrisZorg in het Dalespand komt, is dan ook het uitgangspunt in deze rapportage. 

 

                                                

6. In hoofdstuk 5 is op basis van de onderzoeksresultaten nader bepaald in hoeverre de definitie 

op de situatie rond het Dalespand is aangepast. 
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1.3 Onderzoeksontwerp 

Het onderzoek is opgedeeld in een vijftal onderzoekshandelingen: interviews met be-

trokkenen en beheersmatige partners, een overlastanalyse vanuit politiecijfers, een 

analyse van de doelgroep, een enquête onder omwonenden en een analyse van het 

beheersplan rond de Kapoeniestraat. Het onderzoek stelt het beschrijven van de huidi-

ge en toekomstige veiligheidssituatie ten doel. Op basis daarvan worden de 

beheerskaders met daarin de minimale beheersonderdelen voor het exploiteren van 

een voorziening in het Dalespand beschreven. 

 

Figuur 1.1: onderzoeksontwerp 

 

We gaan achtereenvolgens dieper in op de onderzoekshandelingen. 

 

Interviews betrokkenen en beheersmatige partners: in totaal is met 44 personen ge-

sproken. 7  Deels gaat het om het interviewen van beheersmatige partners (politie, 

gemeente, IrisZorg) en anderzijds om het spreken met direct betrokkenen (omwonen-

den, ondernemers, Wijkraad en vertegenwoordigers van de nabijgelegen scholen8). 

Met de beheersmatige partners is onder andere gesproken over de volgende items: 

 

 Invulling van de huidige en toekomstige doelgroep; 

 De intakeprocedure van bewoners; 

                                                

7. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de geïnterviewden. 

8. Het gaat om het Graafschap College, het St. Ludgercollege, basisschool De Pas en Practicon. 

Kinderdagverblijf Yunio is niet bevraagd omdat de situatie aldaar al met de wijkagent, de koster 

van de O.L. Vrouwekerk en de directrice van basisschool De Pas is besproken.  

D o e l g r o e p a n a l y s e  

I n t e r v i e w s  b e t r o k k e n e n  e n  b e h e e r s m a t i g e  p a r t n e r s  

O v e r l a s t a n a l y s e  

E n q u ê t e  o m w o n e n d e n  

B e h e e r s p l a n a n a l y s e  b e s t a a n d e  o p v a n g  

R a p p o r t a g e  
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 Te verwachten overlast (in aard, aantallen, ophoudplekken en looproutes); 

 Te nemen maatregelen tegen de overlast (toezicht-, sanctie- en handhavingsbeleid); 

 Dagbestedingsaanbod; 

 Aanbod geestelijke/medische verzorging en behandeling. 

 

Met de partijen zijn gesprekken met soms meerdere contactpersonen gevoerd, aange-

zien diverse disciplines binnen die instanties betrokken zijn bij de woonvoorziening. Zo 

is met IrisZorg en vertegenwoordigers van de politie meerdere malen gesproken om 

meningen en feiten die van andere respondenten vernomen zijn terug te koppelen 

voor een reactie. 

 

Met de betrokkenen (veelal omwonenden) zijn we in gesprek gegaan over de huidige 

(ervaren) overlast, de te verwachten overlast na de start van de IrisZorgactiviteiten in 

het Dalespand en hun opstelling tegenover de Dalespandbewoners. 

 

Overlastanalyse: in samenwerking met de politie van Noord- en Oost-Gelderland, team 

Doetinchem, zijn overlastcijfers voor het gehele centrum van Doetinchem gegene-

reerd. Onder het centrum valt ook de wijk De Pas, zodat ook sprake is van een 

nulmeting van de overlast rond de Terborgseweg.  

Over de zesmaandelijkse periode van oktober 2010 tot en met maart 2011 zijn 

door de politie geregistreerde incidenten opgevraagd. Gezien de aanvangsproblemen 

die de politie met haar registratiesysteem BVH heeft gehad, zijn data van de periode 

voor oktober 2010 lastig te genereren en minder betrouwbaar. Deze zijn dus niet in 

het onderzoek meegenomen. Bovendien zijn de cijfers van voor oktober 2010 groten-

deels niet vergelijkbaar in verband met een andere indeling.9 

 

Doelgroepanalyse: voor een analyse van de huidige doelgroep is gebruik gemaakt van 

informatie die over cliënten bij IrisZorg voorhanden is. Te denken valt dan bijvoor-

beeld aan het verslavings- en het psychisch profiel. Concreet gaat het van de 118 

mensen die bij IrisZorg een traject volgen om achttien personen die op dit moment in 

de woonvoorziening zitten en voor wie een indicatie is gesteld voor het Zorg Zwaarte 

Pakket (ZZP).10 Deze personen kunnen ook in aanmerking komen voor de woonvoor-

ziening. De rest, personen waarvan geen indicatie gesteld is voor het ZZP en mensen 

die bij IrisZorg al in een ambulant traject zitten en dus niet in aanmerking voor bewo-

ning, is niet meegenomen in de profielschets. Verder is er ook geen verslavings- en 

                                                

9. Zie bijlage 2 voor de analyse-uitvraag richting de politie. De codering van het oude bedrijfspro-

cessensysteem BPS komt niet overeen met dat van nieuwe systeem BVH. Dit maakt het 

betrouwbaar vergelijken van incidenten onmogelijk. 

10. In de Factsheet van IrisZorg is nog sprake van 110 mensen in een traject bij IrisZorg, maar 

inmiddels zijn dat er 118. Van de 118 personen komen hooguit 34 personen in aanmerking voor 

de woonvoorziening in het Dalespand, omdat de rest al in een traject zit. Naast de 118 persoenen 

heeft IrisZorg via veldwerkers 66 daklozen getraceerd die nog niet in een traject zitten.  
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psychologisch profiel van de 66 daklozen die door IrisZorg zijn getraceerd maar (nog) 

niet in een traject zitten; dit profiel is in het kader van de ZZP-indicatie eveneens nog 

niet opgesteld.  

 

Enquête omwonenden: Aan een deel van de bewoners van de wijk De Pas is een digita-

le vragenlijst voorgelegd, met als doel een beeld te krijgen van de aard van de 

bestaande en de toekomstige overlast.11 In totaal hebben 43 personen een vragenlijst 

teruggestuurd. De enquête geeft een beeld van de overlast die bewoners van de wijk 

De Pas ervaren. Het gaat daarbij met name om een aanvullend beeld van de aard, en 

niet de exacte omvang, van de overlast. Dit beeld leggen we vervolgens naast de re-

sultaten die uit de politiecijfers naar voren komen.  

 

Beheersplananalyse: voor zover deze aanwezig was, is beheersmatige informatie rond 

alle opvangen van IrisZorg in Doetinchem nader bekeken. Het doel hiervan was om in 

retrospectief inzichtelijk te krijgen welke maatregelen zijn ingezet en vooral welke 

daarvan ook rond het Dalespand ingezet moeten worden. Daarnaast is gekeken welke 

maatregelen op voorhand al ontbreken. 

 

1.4 Kanttekeningen bij het onderzoek 

Rond het onderzoek zijn enkele kanttekeningen te plaatsen die van belang zijn voor de 

uitvoering van het onderzoek en de consequenties daarvan. We lichten deze achter-

eenvolgens toe. 

 

M i n i m u m  i s  m a x i m u m  

Zoals we eerder betoogden, kan er sprake zijn van overlap in cliënten in het Dales-

pand, waardoor er in principe minimaal 47 en maximaal 67 personen aanwezig kunnen 

zijn. IrisZorg geeft aan dat zij maximaal 55 personen tegelijkertijd in het Dalespand 

verwachten (20 in de dagopvang en 35 in de woonvoorziening). Dit neemt niet weg 

dat er in theorie maximaal 67 personen op een bepaald moment ingeschreven kunnen 

staan in het Dalespand; van dit laatste aantal gaan wij in het onderzoek dus uit. 

 

A a n t a l l e n  

In het onderzoek wordt op diverse terreinen gebruikgemaakt van aantallen. Naast 

aantallen daklozen in Doetinchem zijn dat bijvoorbeeld ook aantallen incidenten en 

                                                

11. Zie bijlage 4 voor de vragenlijst. Oorspronkelijk is de vragenlijst naar de 52 bekende mail-

adressen van de leden van Wijkvereniging De Pas gestuurd, maar met toestemming van Bureau 

Beke is de vragenlijst door Initiatiefwerkgroep De Pas naar andere bewoners doorgestuurd. Daar-

om is er geen zich op het exacte bereik van de vragenlijst. Er is bewust gekozen voor een digitale 

vragenlijst, om enige controle te houden op de herkomst van de vragenlijsten die retour worden 

gestuurd. Met de omstandigheid dat bepaalde subgroepen van de wijk De Pas, zoals ouderen, 

minder zijn benaderd, is rekening gehouden door in de interviews naar de positie van deze groep 

te vragen.  
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aantallen aan het Dalespand voorbijtrekkende scholieren. Het doel van het onderzoek 

is niet de juistheid van de aantallen en daarmee te exacte omvang ervan te onderzoe-

ken, maar de aangeleverde aantallen te gebruiken ter indicatie van de 

veiligheidssituatie. 

 

T e  v e r w a c h t e n  e f f e c t e n  

Omdat er in dit stadium sprake is van een nog fictieve voorziening, zijn effecten 

hooguit te definiëren als ‘te verwachten effecten’ of ‘gevolgen’. Immers, voor een zui-

vere effectmeting dient naast een nulmeting (voorafgaand aan de start van de 

voorziening) een eenmeting gehouden te worden, en dan liefst met de voltallige bezet-

ting aan de Terborgseweg. Deze eenmeting volgt dan na een bepaalde periode, 

bijvoorbeeld een jaar. In ieder geval bieden we via de analyse van de politieregistratie 

de mogelijkheid tot een eerste aanzet richting een eenmeting. 

 

G e e n  b e s t e m m i n g s p l a n o n d e r z o e k  

De activiteiten van IrisZorg zullen deels in het Dalespand en deels in nieuw te bouwen 

eenheden op het terrein erachter plaatsvinden. Het ontwerp van deze nieuw te bou-

wen eenheden is tijdens de onderzoeksperiode niet bekend geworden. Voor zover het 

in dit onderzoek gaat om de inrichting van de nieuwbouw, zullen we dit alleen benade-

ren vanuit het overlastperspectief; bestemmingsplantechnische opmerkingen 

(bijvoorbeeld de hoogte van de nieuwbouw) vallen niet onder de onderzoeksopdracht 

en laten we derhalve achterwege. 

 

H o o r  e n  w e d e r h o o r  

Zoveel mogelijk is getracht de in documenten, mails en interviews aangereikte infor-

matie terug te koppelen naar andere partijen. Op die wijze is toegewerkt naar een zo 

compleet en waarheidsgetrouw beeld van de situatie die ontstaat na de komst van de 

woon- annex opvangvoorziening naar de Terborgseweg. 

 

1.5 Terminologie  

Het is voor het onderzoek van belang enkele termen te introduceren die in dit onder-

zoek veel gebruikt worden. 

 

S t r u c t u r e l e  e n  o n a a n v a a r d b a r e  o v e r l a s t  

Een veel gebruikte indeling voor de beschrijving van drugsgerelateerde overlast maakt 

het volgende onderscheid: 

 

 Criminele overlast; 

 Openbare ordeoverlast; 

 Audiovisuele overlast. 
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Criminele overlast bestaat uit handelingen die expliciet zijn vastgelegd en strafbaar 

gesteld in het Wetboek van Strafrecht, terwijl openbare ordeoverlast betrekking heeft 

op overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Audiovisuele over-

last heeft betrekking op irritant, hinderlijk en onaangepast gedrag zonder dat er 

sprake is van criminaliteit of ordeverstorende gedragingen zoals omschreven in de 

APV.12 

 

De laatste overlastvorm is te linken aan subjectieve onveiligheidsgevoelens van bur-

gers. Kuppens, Van Tuyn en Ferwerda (2009) hebben gekeken welke factoren hierop 

van invloed zijn.13  In het algemeen kunnen individuele factoren (bijvoorbeeld per-

soonskenmerken), situationele factoren (bijvoorbeeld de inrichting van en overlast in 

de buurt) en sociaal-culturele factoren (bijvoorbeeld media-invloed) een rol spelen. We 

maken in de overlastanalyse (hoofdstuk 3) gebruik van deze onderverdeling om uit-

eindelijk te bepalen wat structurele en onaanvaardbare overlast is. 

 

1.6 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 bespreken we de doelgroep waarmee IrisZorg op het moment te maken 

heeft. Daarnaast staan we ook stil bij de doelgroep die in de toekomst het Dalespand 

gaat bewonen. Vervolgens belichten we in hoofdstuk 3 de overlastsituatie zoals deze 

zich op het moment en na de komst in het centrum van Doetinchem voordoet. In 

hoofdstuk 4 beschrijven we het huidig en toekomstig in te zetten beheerspotentieel 

tegen mogelijke overlast. Daarbij kijken we ook naar ervaringen die al rond de Kapoe-

niestraat zijn opgedaan. Het rapport sluit in hoofdstuk 5 af met een samenvatting van 

de onderzoekbevindingen, het beheerskader, een definitie van structurele en onaan-

vaardbare overlast en een epiloog. 

 

                                                

12. Bron: Bieleman, Biesma, Snippe en Beelen (2009). 

13. Bron: Kuppens et al. (2009). 
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2 De doelgroep 
 

Het bepalen van de doelgroep is een basisvoorwaarde om de te verwachten overlast 

na de start van de voorziening aan de Terborgseweg te beschrijven. Het gaat dan om 

de aard, kenmerken en samenstelling van de doelgroep in het algemeen en het be-

noemen van eventuele subgroepen binnen de doelgroep, om te bepalen of overlast 

voornamelijk van bepaalde subgroepen te verwachten is. We richten ons daarbij in 

eerste instantie op de doelgroep zoals deze in eerdere onderzoeken en huidige inter-

views wordt beschreven. Vervolgens gaan we dieper in op het psychische en het 

overlastgevende profiel van de doelgroep. Daarna gaan we in op de selectie van be-

woners en contra-indicaties. Het hoofdstuk sluit af met een tussenbeschouwing. 

 

2.1 De doelgroep in interviews en (beleids)stukken 

In eerste instantie is aan IrisZorg gevraagd welke doelgroep in Doetinchem is gehuis-

vest. IrisZorg maakt zelf onderscheid tussen mensen die in de woonvoorziening 

terechtkomen en zorgmijders. In de groep die voor de woonvoorziening in aanmerking 

komt, zitten voornamelijk de mensen die IrisZorg al in een traject heeft zitten. Het zijn 

de mensen die volgens IrisZorg op een ‘hoog’ of ‘middenniveau’ zitten. Dit zijn mensen 

die minimaal willen werken en maximaal willen reïntegreren, met als uiteindelijk doel 

uitstroom uit de voorziening.14 Dit betekent niet dat iedereen uit de woonvoorziening 

zal uitstromen, want een deel, vooral de mensen met een middenniveau, zal in de 

voorziening blijven. In interviews is aangegeven dat het gros van de mensen in de 

woonvoorziening uit de middengroep komt en een enkeling uit de hoogste groep. 

 

Het ‘lage niveau’ vormt het derde niveau, dat volgens IrisZorg voornamelijk uit zorg-

mijders bestaat. In essentie is dagbesteding voor hen het hoogst haalbare. De 

zorgmijders zijn volgens IrisZorg op te delen in mensen die regelmatig in de nachtop-

vang terechtkomen en ‘echte’ zorgmijders, die vaak weinig tot niets met 

opvanginstanties te maken willen hebben. Van de laatste groep is door meerdere geïn-

terviewden het voorbeeld genoemd van de man die met grote scheuren in zijn broek 

door Doetinchem loopt en ieder aanbod voor hulp of een nieuwe broek weigert; de 

instanties zeggen hiertegen ook weinig te kunnen doen. 

Omdat IrisZorg zich ook richt op de zorgmijders in de nachtopvang, is de samen-

stelling van de totale doelgroep diverser dan alleen de doelgroep in de 

woonvoorziening. De woonvoorzieningbewoners zullen zich voornamelijk richten op 

permanent verblijf danwel positieve doorstroom15. Dit wordt door IrisZorg ook beves-

tigd: de bewoners van de woonvoorziening zullen mensen zijn die zich het meest 

zullen conformeren aan huisregels, ook omdat zij iets ‘te verliezen’ hebben, namelijk 

                                                

14. Bron: IrisZorg (2010). Visiedocument Werk & Activiteiten IrisZorg. 

15. Naast positieve doorstroom (het doorgroeien naar zelfstandige woonruimte) onderscheidden 

we in eerdere onderzoeken ook negatieve doorstroom, het overgeplaatst worden uit de opvang 

vanwege niet-functioneren. 



V o o r z i e n i n g  i n  b e w e g i n g  -  1 0  -  

de meer stabiele huisvesting in de woonvoorziening. Ook ziet IrisZorg in de projectbe-

schrijving kansen, namelijk dat mensen uit de nachtopvang positief doorstromen, al 

dan niet naar de woonvoorziening.16 Wat echter onder de kop ‘bedreigingen’ in het-

zelfde document niet wordt genoemd, is dat er ook negatieve doorstroom kan 

optreden doordat mensen uit de woonvoorziening niet te handhaven zijn. 

 

De situatie in de nieuwe voorziening is, wat de samenstelling van de doelgroep betreft, 

deels vergelijkbaar met de situatie rond eerder onderzoek naar de opvangvoorzie-

ningssituatie in Arnhem. Beke en Kuppens (2009a; 2009b) hebben de volgende drie 

subgroepen benoemd voor de Arnhemse situatie: 

 

 Huidige cliënten (‘rustzoekers’, ‘onaangepasten’ en ‘potentiële reïntegreerders’); 

 Verslaafde prostituees; 

 Zorgmijders. 

 

De huidige cliënten zijn op te delen in drie subgroepen. De eerste is een subgroep 

verslaafden met een laag ambitieniveau. Het is de oude garde die rust en veiligheid 

zoekt, op zichzelf is en zich veelal op en in de directe omgeving van de opvang be-

geeft, vaak als er een dealer rondloopt. De tweede subgroep bewoners heeft 

psychiatrische problemen, is sociaal onaangepast en soms geschorst vanwege agressie 

tegen het personeel. De derde subgroep is de groep met reïntegratiepotentie. Dit kan 

zich uiten door een wens tot dagbesteding tot de ambitie om op termijn zelfstandig te 

gaan wonen. 

 De verslaafde prostituees komen specifiek in de Arnhemse situatieschets voor en 

lijken geen tot amper deel uit te maken van de daklozen in de Achterhoek, sowieso 

omdat zich niet veel vrouwen onder de doelgroep bevinden. Het is overigens voor 

Doetinchem niet uitgesloten is dat vrouwelijke daklozen zich ‘aanbieden’, maar niet op 

structureel niveau. 

De zorgmijders vormen voor de Arnhemse situatie, maar uit interviews blijkt ook 

voor Doetinchem, een voor hulpverleners en politie onbereikbare groep. Een deel van 

hen zwerft rond de opvang, een ander deel elders in de stad. Net zoals de psychisch 

gestoorden zijn zij regelmatig agressief (binnen de doelgroep zelf, maar ook richting 

politie) en nauwelijks aanspreekbaar. Deze groep kan zich bezighouden met drugs-

handel en is strafrechtelijk lastig onder controle te houden. 

Deze typering gaat dus deels, voorzien van twee kanttekeningen, ook op voor de 

Doetinchemse situatie. De eerste kanttekening is al besproken in de vorm van de 

aanwezigheid van de verslaafde prostituees. De tweede kanttekening is dat er in Arn-

hem relatief gezien meer harddrugsgebruikers onder de populatie zitten. 

                                                

16. Bron: Van Manen, E. (2011). Business Case Project Woonvoorziening Doetinchem. Arnhem: 

IrisZorg. 
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Een voor de Doetinchemse situatie extra subgroep wordt gevormd door de ‘externen’. 

In interviews is door IrisZorg aangegeven dat het voor kan komen dat positieve maar 

ook negatieve doorstromers van buiten de Achterhoek (al dan niet tijdelijk) in de 

woon- annex opvangvoorziening gevestigd gaan worden. In dit verband is het belang-

rijk om het werkgebied van IrisZorg te visualiseren: 

 

Figuur 2.1: Werkgebied IrisZorg 

 

Bron: IrisZorg 

 

IrisZorg treedt naar buiten als een Gelderse instelling met een regionale functie. Dit 

betekent dat het voor IrisZorg in principe mogelijk is om cliënten uit het gehele werk-

gebied van IrisZorg aan de Terborgseweg te plaatsen. 

Let wel: IrisZorg heeft de verwachting dat de 35 plaatsen in de woonvoorziening 

door Achterhoekse cliënten bezet gaat worden, maar niet uitgesloten is dat voor de 

woonvoorziening vooral positieve doorstromers van elders geplaatst worden. Wat be-

treft de nachtopvang is het volgens IrisZorg mogelijk dat zowel negatieve als positieve 

doorstromers van buiten de Achterhoek naar Doetinchem kunnen komen. Het kan dan 

bijvoorbeeld gaan om iemand uit Nijmegen die uit de woonvoorziening in Nijmegen 

wordt gezet en naar de nachtopvang naar Doetinchem gaat, omdat er in Nijmegen 
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geen plek is. In feite kan hetzelfde gelden voor zorgmijders uit het gehele werkgebied 

die in de nachtopvang in Doetinchem geplaatst worden. 

 Andersom kan het volgens IrisZorg ook voorkomen dat negatieve doorstro-

mers naar voorzieningen buiten Doetinchem overgeplaatst worden.17 We komen hier in 

hoofdstuk 4 op terug. 

 

Om te bepalen hoe reëel het is dat er niet-Achterhoekers in het Dalespand terecht- 

komen, gaan we dieper in op de aantallen daklozen in de regio Achterhoek. De bredere 

blik van IrisZorg buiten de Achterhoek lijkt namelijk te conflicteren met de doelstelling 

van de gemeente Doetinchem om alleen Achterhoekse daklozen in opvangvoorzienin-

gen binnen de gemeente Doetinchem te plaatsen. Voor de gemeente blijft echter ‘voor 

het terugdringen van het aantal daklozen het realiseren van beschermde woonplekken 

voor daklozen essentieel’.18 Dit terugdringen heeft betrekking op de ambitie van het 

terugdringen van het aantal Achterhoekse daklozen met 75 procent in 2013.  

 De meest recente cijfers rond Achterhoekse daklozen leveren in totaal 184 perso-

nen op, verdeeld over twee groepen. De eerste groep bestaat uit 118 personen die bij 

IrisZorg al in een traject zitten. De tweede groep wordt gevormd door 66 daklozen die 

door IrisZorg zijn getraceerd, maar in nog geen enkel traject zitten. Van de 118 per-

sonen zit een deel in een traject voor zelfstandig wonen.19 Dit is in een woning met 

daaraan ambulante woonbegeleiding gekoppeld, dus voor de woonvoorziening zijn 

deze mensen buiten beeld. Concreet betekent dit dat er op dit moment 34 van de 118 

personen in aanmerking komen voor de woonvoorziening. 

 Over de 66 personen is op het moment niet veel meer bekend dan dat het deels 

om zorgmijders gaat die in Doetinchem en andere steden (onder andere Aalten, Win-

terswijk en Berkelland) verblijven. In het laatste geval verblijven de mensen soms 

anoniem op campings in het grensgebied. Van deze personen is vooralsnog dus ondui-

delijk of ze de bereidheid hebben om in de woonvoorziening of de nachtopvang aan de 

Terborgseweg te verblijven. 

 Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er overlap is met de doelgroep van het 

Leger des Heils. Het gaat dan met name om bewoners die in aanmerking komen voor 

de woonvoorziening aan de Terborgseweg. 

 

                                                

17. Volgens IrisZorg is dit in het verleden ook al meerdere malen gebeurd. 

18. Bron: Gemeente Doetinchem. Toetsing initiatief woonvoorziening voor kwetsbare burgers 

(Dalespand) aan de beleidskaders, ruimtelijke en financiële kaders en de kaders voor openbare 

orde en veiligheid. 

19. In de Factsheet van IrisZorg is nog sprake van 110 mensen in een traject bij IrisZorg, maar 

inmiddels zijn dat er 118. 
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Het is dus niet uitgesloten dat er (in de toekomst) mogelijk sprake is van een tekort 

aan Achterhoekse daklozen, met het huisvesten van niet-Achterhoekers in de woon- 

annex opvangvoorziening als gevolg. Aan IrisZorg is gevraagd hoe hiermee omgegaan 

gaat worden. De intentie van IrisZorg is in ieder geval om bij voorkeur de Achterhoek-

se dakloze zoveel mogelijk te plaatsen. Daarnaast wordt opgemerkt dat het niet vaak 

zal voorkomen dat negatieve doorstromers van buiten de Achterhoek (al dan niet tij-

delijk) in de nachtopvang geplaatst worden. Bovendien zullen er volgens IrisZorg altijd 

daklozen zijn die aangeboden opvang structureel blijven weigeren. Twee medewerkers 

van IrisZorg geven aan dat juist negatieve doorstromers vaak20 met onhanteerbare 

problemen kampen. Zowel intern als extern houden deze mensen zich niet aan afspra-

ken en veroorzaken overlast. 

IrisZorg staat daarnaast op het standpunt dat het niet uitgesloten is dat niet-

Achterhoekse positieve doorstromers de sfeer in en om het Dalespand kunnen verbe-

teren, en zo een overlastdempend effect hebben. Met al deze aspecten zullen we in de 

tussenbeschouwing rekening houden. 

 

2.2 Inzoomen op achttien Achterhoekers: het psychisch en verslavingsprofiel 

In de Business Case (Van Manen, 2011) is een beeld geschetst van de doelgroep van 

de woonvoorziening:  

 

De doelgroep van de woonvoorziening maakt deel uit van de grote groep sociaal 

kwetsbaren in de maatschappij. Het betreft meerderjarige dak- en thuisloze 

chronische gebruikers van harddrugs en/ of alcohol. Er is een combinatie met 

(meervoudige) psychiatrische en/of psychosociale problematiek. De langdurige 

verslavingsproblematiek heeft doorgaans geleid tot cognitieve defecten en ern-

stige gezondheidsschade. Er zijn meerdere pogingen ondernomen tot 

behandeling van de verslavingsproblematiek en om te komen tot abstinentie. 

Deze hebben echter (nog) geen succes gehad. De verslavingsproblematiek is 

dominant en werkt ontwrichtend. De doelgroep beschikt over geen tot minimale 

woonvaardigheden en de zelfredzaamheid is onvoldoende. Veelal is er sprake 

van bijkomende problemen, zoals inkomensproblematiek, problemen met justi-

tie/politie en beperkte sociale vaardigheden. 

 

In de Business Case worden geen exclusiecriteria genoemd. Voor het Domushuis in 

Wehl was dat ‘onhanteerbare (acute) psychiatrische problematiek (manifeste psy-

chotische decompensatie en/of onhanteerbaar/onstabiliseerbaar middelengebruik)’. 

Daarnaast is in het rapport rond het Domushuis (Kuppens en Ferwerda, 2011) ge-

suggereerd om zedenplegers en TBS’ers ook uit te sluiten. 

 

                                                

20. Eén medewerker van IrisZorg geeft aan dat dit ‘in negen van de tien keer’ het geval is. 
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Volgens IrisZorg is de doelgroep voor de woonvoorziening ‘voor een groot deel al 

bekend bij de organisatie en haar ketenpartners als GGNet en de GGD’ (Van Manen, 

2011). Deze stelling heeft betrekking op een deel van de 118 mensen die al in een 

IrisZorgtraject zitten, niet op de 66 daklozen die door IrisZorg zijn getraceerd. 

 Zoals eerder al aangegeven zit een groot deel van deze 118 mensen al in een 

traject voor zelfstandig wonen. Van de 34 personen die in aanmerking komen voor 

de woonvoorziening is van achttien personen, namelijk de mensen in de woonvoor-

ziening aan de Kapoeniestraat, een zogenaamd Zorgzwaartepakket (ZZP) bekend.21 

Deze mensen zullen in ieder geval verhuizen naar de woonvoorziening. 

 

Tabel 2.1: Beschrijving van achttien mensen in de woonvoorziening met een ZZP22  

ZZP Omschrijving van de subgroep Aantal  

ZZP 1 Psychiatrische problemen. Iedere dag begeleiding noodzakelijk. Geen per-

soonlijke verzorging noodzakelijk. 5 uur zorg en 3,5 uur dagbesteding per 

week.23 

1 

ZZP 2 Psychiatrisch probleem. Iedere dag uitgebreide begeleiding noodzakelijk. 

Soms hulp nodig bij persoonlijke verzorging. 10 uur zorg en 3 uur dagbe-

steding per week. 

4 

ZZP 3 Psychiatrisch probleem. Iedere dag intensieve begeleiding noodzakelijk. 

Sturing en toezicht nodig bij persoonlijke verzorging. 12 uur zorg en 3 uur 

dagbesteding per week. 

8 

ZZP 4  Psychiatrische en lichamelijke problemen. Verslaving of verstandelijke/ 

lichamelijke handicap mogelijk. Gedragsproblemen ook mogelijk. Iedere 

dag intensieve begeleiding noodzakelijk. Sturing en toezicht nodig bij per-

soonlijke verzorging. 14,5 uur zorg en 3,5 uur dagbesteding per week. 

4 

ZZP 5 Ernstige psychiatrische problemen. Veel en vaak last van gedragsproble-

men. Voortdurend intensieve begeleiding nodig. Sturing en toezicht nodig 

bij eten, persoonlijke verzorging en huishoudelijke taken. 16 uur zorg en 4 

uur dagbesteding per week. 

1 

ZZP 6 Ernstige psychiatrische problemen en een lichamelijke of verstandelijke 

handicap. Voortdurend intensieve begeleiding nodig. Begeleiding bij per-

soonlijke verzorging en huishoudelijke taken. 21 uur zorg en 4 uur 

dagbesteding per week. 

0 

 

                                                

21. Bewoners krijgen een indicatie voor verblijf van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 

Deze indicatie wordt vertaald in een ZZP, wat recht geeft op een verblijfplek en een bepaald aan-

tal uren begeleiding per week. Cliënten kunnen met een ZZP zorg inkopen bij een zorgaanbieder 

met een erkenning voor verblijf. Er vinden afspraken plaats tussen cliënt en instelling over de 

wijze waarop het zorgzwaartepakket wordt ingevuld. 

22. De beschrijving van de ZZP-categorieën is uitgebreider, maar voor deze rapportage samen-

gevat weergegeven. 

23. De uren begeleiding, zorg en dagbesteding zijn onderling uitwisselbaar. Dit geldt voor alle 

ZZP-categorieën. 
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In de ZZP-categorieën wordt niet duidelijk aangegeven of en wanneer behandeling 

noodzakelijk is; als dit zo mocht zijn, moeten aparte afspraken gemaakt worden. De 

hoofdmoot van de mensen die nu in de woonvoorziening zit, wordt gevormd door 

mensen met een ZZP 3. In ZZP 4 en 5 zitten mensen met (ernstige) gedragsproble-

men. Dit houdt in dat deze mensen snel boos worden, ruzie krijgen met mensen om 

zich heen en heftig reageren op wat er om hen heen gebeurt. Ook is het mogelijk dat 

de persoon met ZZP 5 mensen onder druk zet om dingen te doen die hij wil of niet 

reageert als een begeleider vraagt om te stoppen met zijn gedrag.24 

Van de achttien personen is er bij elf sprake van een psychiatrische aandoening. 

Daarvan zijn er drie onder behandeling bij GGNet en de resterende acht bij IrisZorg. 

De overige zeven hebben of geen psychiatrische aandoening of hebben geen behande-

ling nodig omdat zij in een stabiele situatie verkeren. 

 

De overige mensen die bij IrisZorg in het traject zitten, maken gebruik van ander 

hulpverleningsaanbod van IrisZorg. Zij verblijven in de crisisopvang, de dag- en 

nachtopvang of ontvangen ambulante hulpverlening vanuit het ambulante team. Voor 

de laatste groep is ook een geldige CIZ-indicatie nodig, op grond van de GGZ. Deze 

indicaties zijn ingedeeld per klasse. Het gemiddelde aan geïndiceerde zorg is klasse 2. 

Dit staat voor 2 tot 3,9 uur hulpverlening per cliënt. Er is een cliënt met een begelei-

dingsindicatie van klasse 3 (4 tot 6,9 uur per week). 

Volgens IrisZorg zijn de cliënten op de crisisopvang en de dag- en nachtopvang 

niet altijd belast met psychiatrische problemen. Bij deze mensen komt het incidenteel 

voor dat er een indicatie aangevraagd wordt. Gemiddeld komt een indicatie dan uit op 

ZZP-klasse 2: lichte psychiatrische problematiek. 

 Voor de achttien mensen die nu al in de woonvoorziening zitten, bestaat ook aan-

vullende informatie over de psychiatrische indicatie die in het kader van de ZZP is 

opgesteld: 

 

                                                

24. Bron: GGZ (2008). Gebruikersgids zorgzwaartepakketten. 
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Tabel 2.2: Psychiatrische indicatie van de achttien mensen in de woonvoorziening25  

 Omschrijving Aantal van de 18 

As 126 Afhankelijkheid van cannabis 5 

 Afhankelijkheid van cocaïne 3 

 Afhankelijkheid van alcohol 12 

 Afhankelijkheid van sedativum  1 

 Afhankelijkheid van opioïden  3 

 Separatiestoornis 1 

 Depressieve stoornis (recidiverend) 3 

 Aandachtstekort stoornis met hyperactiviteit (gecombineerd type) 1 

 Psychotische stoornis (NAO) 1 

 Schizofrenie (paranoïde type) 3 

As II Pdd-nos 1 

 Uitgestelde diagnose: vermoedens van borderlineproblematiek  1 

 Borderline met narcistische, afhankelijke en dwangmatige trekken 3 

 Persoonlijkheidsstoornis (NAO) 4 

 Antisociale persoonlijkheidsstoornis 2 

 

In de Business Case (Van Manen, 2011) is in ieder geval voor de bewoners van de 

woonvoorziening aangegeven dat ‘veel cliënten naast verslavingsproblematiek zullen 

kampen met psychiatrische problematiek’. In eerder onderzoek (Kuppens en Ferwerda, 

2011) zijn we dieper ingegaan op de (on)mogelijkheden rond combinaties van mensen 

met psychiatrische problematiek. Daarin is aangegeven dat niet alle psychiatrische 

problematiek over een kam te scheren is. Zo vinden meerdere geïnterviewden dat een 

anti-sociale persoonlijkheid, mensen die niet in een groep kunnen functioneren, een 

contra-indicatie zou moeten zijn. 

 Daarnaast zijn ook combinaties van cliënten genoemd die een minder gelukkige 

mix voor samenwonen in een voorziening voor 35 personen vormen. Zo is opgemerkt 

dat de klassieke alcoholist, die verder geen verslavende middelen gebruikt, bij voor-

keur niet bij een actieve drugsverslaafde geplaatst moet worden. Daarnaast is 

opgemerkt dat cliënten met paranoïde wanen, waarvan men nooit meer schijnt af te 

komen, lastig kunnen samenwonen met hyperactieven. 

 Op voorhand sluit IrisZorg voor het geen mensen uit van bewoning in de woon/ 

annex opvangvoorziening. Een in eerder onderzoek door ons geraadpleegde expert 

merkt op dat er dan in ieder geval diep in de psyche van cliënten gegraven moet wor-

den om een beeld te krijgen van hun achtergrond. Zoals al in dit hoofdstuk is 

aangegeven, gebeurt dit voornamelijk bij de mensen in de woonvoorziening. Daarmee 

ligt er een aandachtspunt als het gaat om de eventuele psychiatrische stoornissen en 

                                                

25. De aangeleverde informatie van IrisZorg geeft geen informatie op persoonsniveau. We kun-

nen dus geen beeld schetsen van de (multi)problematiek van de achttien personen afzonderlijk. 

26. In de DSM-IV zijn er vijf assen; de eerste drie vormen de officiële classificatie. As I - Klinische 

stoornissen, waaronder ook de ontwikkelingsstoornissen. As II - Alle persoonlijkheidsstoornissen 

en de aanduiding voor zwakbegaafdheid of zwakzinnigheid. As III - Somatische aandoeningen.  

As IV- Psychosociale stressfactoren. As V- Algehele beoordeling van het functioneren. 
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gedragsproblemen bij de toekomstige gebruikers van de dag- en nachtopvang in het 

Dalespand.  

 

2.3 Inzoomen op Achterhoekers: overlastgevend gedrag in interviews  

Aan ervaringsdeskundigen in de maatschappelijke opvang in Doetinchem is gevraagd 

aan welk soort incidenten de doelgroep te koppelen is. In zoverre het voor de erva-

ringsdeskundigen zichtbaar is, gaat het veelal om vermogensdelicten zoals winkel- en 

fietsdiefstal. 

Van omwonenden van de wijk De Pas horen we in een enkel geval terug dat het bij 

de doelgroep veelvuldig om inbrekers zou gaan. Op basis van de eerdere onderzoeken 

die we naar de doelgroep hebben uitgevoerd, ligt het eerder voor de hand bij vermo-

gensdelicten hooguit van ‘gelegenheidscriminaliteit’ uit te gaan. Regelmatig horen we 

terug dat de doelgroep niet de (lichamelijke) mogelijkheden heeft voor huisinbraak. 

Ook experts geven aan dat het voornamelijk gaat om overlastgevend gedrag, zoals 

bier drinken en drugs nuttigen in het openbaar, schreeuwen, dealen en rondhangen. 

Wat betreft geweldsdelicten komt het voor dat conflicten binnen de dak- en thuislo-

zengroep op straat worden uitgevochten, maar ook dat er geweld tegen derden wordt 

gepleegd. In de regel zijn dit dan geen onbekenden, zoals bij gewelddadige overvallen, 

maar familieleden en bekenden. Alleen is dit laatste zeker geen alledaags fenomeen. 

  

Een belangrijk aspect is de mate waarin de doelgroep wapens bij zich draagt. Op basis 

van de mening van experts kan niet worden uitgesloten dat juist onder de ‘straatge-

dreven’ mensen (mensen uit de nachtopvang en zorgmijders) betrekkelijk veel 

wapenbezit voorkomt. Eerder hebben we al aangegeven dat juist de groep straatge-

drevenen bij voorkeur in Doetinchem wil blijven en niet naar buitengebieden van 

Doetinchem wil gaan. Een kenner van deze subgroep merkt op dat hier om ongeveer 

tien personen gaat (Kuppens en Ferwerda, 2011). 

 

2.4 Tussenbeschouwing en doelgroepsuggesties voor het beheerskader  

Voor een beeld van de doelgroep is geput uit informatie vanuit (beleids)stukken en 

eerder onderzoek (onder andere Beke en Kuppens, 2009a; 2009b en Kuppens en Fer-

werda, 2010). Daarnaast is door IrisZorg informatie over het psychische en 

verslavingsprofiel van de doelgroep aangeleverd, maar zijn we nog in afwachting van 

het aanleveren van politiedata voor het overlastprofiel. 

De informatie van IrisZorg heeft in hoofdzaak betrekking op slechts achttien per-

sonen, namelijk de mensen die op dit moment in de woonvoorziening aan de 

Kapoeniestraat verblijven. Deze achttien personen staan ook op de lijst van 118 per-

sonen die op dit moment bij IrisZorg in een traject zitten. Dit aantal is naast de 66 

daklozen te plaatsen die IrisZorg in de Achterhoek in beeld heeft, maar (nog) niet in 

traject.  



V o o r z i e n i n g  i n  b e w e g i n g  -  1 8  -  

Het aantal van achttien personen die voor de woonvoorziening in aanmerking komen, 

kan op dit moment uitgebreid worden tot 34 personen; de rest zit al in een ambulant 

traject. Grofweg is de groep van achttien personen te bestempelen als mensen waarbij 

veelvuldig sprake is van een psychische en/of verslavingsachtergrond, waarbij het niet 

uitgesloten is dat in ieder geval vijf personen gedragsproblemen vertonen. Het aantal 

waarover we nadere informatie hebben ontvangen, is echter te klein om generaliseer-

bare uitspraken over de toekomstige doelgroep in de woonvoorziening te doen.  

 

Een nadere blik op de doelgroep in zijn geheel wijst uit dat een tweedeling van de 

doelgroep in mensen die in de woonvoorziening danwel de nachtopvang terechtkomen 

een te simpele voorstelling van zaken is. Naast en binnen die twee groepen is nog een 

aantal andere subgroepen te onderscheiden: 

 

 Rustzoekers (voornamelijk in de woonvoorziening); 

 Onaangepasten (in de woonvoorziening en de nachtopvang); 

 Potentiële reïntegreerders (voornamelijk in de woonvoorziening); 

 Zorgmijders;  

 Externen. 

 

De onaangepasten en de zorgmijders zijn de personen die volgens de onderzoeksbe-

vindingen de meeste aandacht verdienen. De onaangepasten zijn soms geschorst en 

kunnen dan voor interne en externe overlast zorgen. Zorgmijders zullen niet per defi-

nitie rond het Dalespand hangen, soms verre van dat, maar het is niet uitgesloten dat 

dit gebeurt. 

 De laatste groep, de externen, verdient nog enige aandacht. IrisZorg is een regio-

nale organisatie die niet uitsluit dat daklozen van buiten de Achterhoek in de woon- 

annex opvangvoorziening geplaatst worden. Dit kunnen zowel positieve als negatieve 

doorstromers zijn vanuit diverse steden uit de provincie Gelderland. 

 

Uit de stukken van IrisZorg blijkt niet dat er vooraf contra-indicaties zijn voor de voor-

ziening. In eerder onderzoek (Kuppens en Ferwerda, 2011) is gemeld dat eventuele 

zedenplegers in dit kader de nodige aandacht verdienen. IrisZorg geeft aan dat het in 

de woonvoorziening in het Dalespand voornamelijk zal gaan om de potentiële reïnte-

greerders en de rustzoekers. Dit laat onverlet dat de koppeling met de nachtopvang 

deels zal zorgen voor een groep onaangepasten en mogelijk enkele externen. Voor de 

laatste subgroep gaat het in de nachtopvang dan met name om de negatieve door-

stromers van buiten de Achterhoek die onrust kunnen veroorzaken.  
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Bij voorkeur moet vermeden worden dat vooral de woonvoorziening een soort door-

stroomhuis wordt van veel kortverblijvende negatieve doorstromers. Als er te veel 

negatieve doorstromers tijdelijk verblijven, kunnen deze namelijk invloed hebben op 

de sfeer in het pand en daarmee de directe omgeving. 

 

Het is in dit stadium nog niet te voorspellen of en hoe de subgroepen zich gaan ont-

wikkelen, maar het is wel belangrijk om de ontwikkeling daarin te blijven monitoren. 

Van tevoren kunnen hier wel enige kaders aan gekoppeld worden, in de veronderstel-

ling dat deze kaders een bepaalde ongewenste oververtegenwoordiging van 

subgroepen tegengaan. De kaders zijn uitgeschreven in het zogenaamde Toegangs- 

en Herplaatsingsmodel. Het model is een verdere uitwerking van het eerder door ons 

beschreven Ringenmodel (Kuppens en Ferwerda, 2011) en geeft een invulling aan de 

mogelijkheid van IrisZorg om ook externen in de woon- annex opvangvoorziening te 

plaatsen. Daartegenover staat de gedachte dat daklozen ook buiten Doetinchem ge-

plaatst moeten kunnen worden. IrisZorg geeft overigens aan dat dit al gebeurt.  

 

Figuur 2.2: Toegangs- en Herplaatsingsmodel 

 
Toegang tot woon-
voorziening: 

Toegang tot nacht-
opvang: 

Herplaatsing bui-
ten Doetinchem: 

1e ring: Achterhoekers 
in het IrisZorgtraject 

Rustzoekers en po-
tentiële 
reïntegreerders; 

Vanuit de woonvoor-
ziening, na schorsing 

Na herhaaldelijk 
overlast geven, als 
negatieve door-
stroom en schorsen 
niet werkt 

2e ring: Achterhoekers 
die door IrisZorg zijn 
getraceerd  

Rustzoekers en po-
tentiële 
reïntegreerders; 

Rustzoekers en po-
tentiële 
reïntegreerders; 

Na herhaaldelijk 
overlast geven, als 
negatieve door-
stroom en schorsing 
niet werkt 

3e ring: niet-
Achterhoekers in een 
IrisZorgtraject 

Positieve doorstro-
mers (rustzoekers en 
potentiële reïnte-
greerders) 

Positieve doorstro-
mers (rustzoekers en 
potentiële reïnte-
greerders) 

Na constatering van 
twee overlastfeiten 

4e ring: Achterhoekers 
die door IrisZorg zijn 
getraceerd 

 Sociaal onaangepas-
ten 

Na herhaaldelijk 
overlast geven, als 
schorsen niet werkt 

5e ring: niet-
Achterhoekers in een 
IrisZorgtraject 

 Negatieve doorstro-
mers, maximaal een,  
maximale termijn 
verblijf vastleggen 

Na constatering van 
twee overlastfeiten 

  

Het model verdient nog enige toelichting. Ten eerste ontbreken de zorgmijders in dit 

model, aangezien we ervan uitgaan dat zij ook voor IrisZorg niet bereikbaar zijn. 

Wat de toegang tot de woonvoorziening of de nachtopvang betreft is iedere ring 

pas aan de orde als aan de voorwaarden van de voorgaande ring is voldaan. Het kan 

dus niet zo zijn dat personen in de vierde ring eerder geplaatst worden dan personen 

uit de derde, tweede of eerste ring. 
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In het model krijgen de positief doorstromende niet-Achterhoekers die in een IrisZorg-

traject zitten voorrang op de sociaal onaangepasten uit de Achterhoeker, die veelal in 

de nachtopvang terecht komen. In het model moeten we er namelijk vanuit gaan dat 

IrisZorg daklozen van buiten de regio in de voorziening kan plaatsen. Daarbij gaan we 

uit van een ‘voorkeursbehandeling’ voor positieve doorstromers.  
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3 Vei l igheidsanalyse  

 

In dit hoofdstuk geven we een beeld van de huidige en toekomstige veiligheidssituatie 

rond het Dalespand. We doen dit door in de eerste paragraaf naar de context van de 

locatie van het Dalespand te kijken. Vervolgens belichten we de huidige overlastsitua-

tie vanuit de politiecijfers. Daarna komt de door omwonenden, ondernemers en politie 

gerapporteerde overlast die zich op dit moment afspeelt aan bod. De basis hiervoor 

ligt in de buurtenquête en de afgenomen interviews. De derde paragraaf richt zich op 

de overlastsituatie zoals deze mogelijk na de start van de woon- annex opvangvoor-

ziening gaat ontstaan. In deze paragraaf maken we een onderverdeling in criminele, 

openbare-ordegerelateerde en audiovisuele overlast. Daarbij schenken we ook aan-

dacht aan subgroepen die mogelijk overlastgevend gaan worden, waarbij we breder 

kijken dan de doelgroep in de voorziening alleen. Het hoofdstuk sluit af met een tus-

senbeschouwing en suggesties voor het beheerskader. 

 

3.1 De context van de locatie 

Het Dalespand ligt aan de zuidelijke toegangsweg tot het centrum, de Terborgseweg. 

Bij binnenkomst in het centrum, net over de spoorlijn Arnhem-Winterswijk, is het pand 

samen met het tegenovergelegen NS-station een van de eerste centrumgebouwen. 

Vanaf het Dalespand is de Terborgseweg een drukke verkeersader, deels voorzien van 

daarnaastgelegen parallelwegen om de bedrijfspanden te bereiken en daarvoor te par-

keren. 

 

Achter en naast de bedrijfspanden, die regelmatig ook bewoond worden door de on-

dernemers, komen veel parkeerplaatsen voor. Vaak zijn dit eigen terreinen die aan de 

bedrijfspanden gekoppeld zijn. De aard van de gevestigde bedrijven loopt uiteen van 

horeca (onder andere een Chinees restaurant en meerdere snackbars), via dienstver-

lening (uitzendbureaus en een bank) tot detailhandel (onder andere een kapper, een 

beddenspeciaalzaak, een bakker en modewinkels). 

 

De Terborgseweg in het centrum vormt in feite de scheidslijn tussen een industrie- 

annex stationsgebied en de woonwijk De Pas. Op het industrieterrein neemt de Papier-

fabriek Doetinchem qua omvang een grote plaats in, evenals het station. Naast het 

reguliere aanbod van het stationsgebied (stationsgebouw, perrons en fietsenstalling) is 

op het terrein rond het station sinds kort ‘Het Perron’ gevestigd. Dit is een horecagele-

genheid waar consumpties en eenvoudige maaltijden genuttigd kunnen worden. 

Daarnaast is het een start- en aankomstpunt voor treintoezichthouders, vaak voorma-

lige wijkwachten die in het kader van de openbare-ordehandhaving toezicht 

uitoefenen.  
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Aan de andere zijde van de Terborgseweg, achter het Dalespand en de bedrijfspanden, 

ligt woonwijk De Pas. Dit is een wijk met voornamelijk jaren-30-woningen, een nieuw-

bouwwijk rond de veemarkt, enkele kerken, een kinderdagverblijf en meerdere 

scholen (waaronder een basisschool en meerdere scholen voor voortgezet onderwijs). 

Een voor autoverkeer niet-toegankelijke zijstraat van de Terborgseweg, de Em-

mastraat, ligt tussen het Dalespand en een begraafplaats. Op deze begraafplaats 

worden jaarlijks ongeveer twintig begrafenisceremonies uitgevoerd. 

 

3.2 Huidige overlastsituatie 

De overlastsituatie, zoals deze zich op het moment in het centrum van Doetinchem – 

waaronder het Dalespand valt – voordoet, is op basis van twee bronnen te beschrij-

ven. Dit is ten eerste via de analyse van politiecijfers uit de Basisvoorziening 

Handhaving (BVH) van regiopolitiekorps Noord- en Oost-Gelderland. Ten tweede is aan 

kenners van de situatie in het centrum (bewoners, ondernemers en politie) specifiek 

naar vormen van overlast, overlastsituaties en huidige overlastlocaties gevraagd. Deze 

komen in de twee achtereenvolgende deelparagrafen aan bod.  

 

3.2.1 Huidige overlast vanuit de BVH-analyse 

Voor de BVH-analyse vormen de maanden oktober 2010 tot en met maart 2011 de 

basis.27 In totaal staan voor het centrum van Doetinchem over de zes analysemaanden 

bij de politie 678 incidenten geregistreerd.28 Dit kunnen meldingen van burgers, (digi-

tale) aangiften en mutaties van politiefunctionarissen zelf zijn.29 Van alle incidenten 

heeft 47,3 procent betrekking op vermogensdelicten danwel fietsendiefstal en 28,3 

procent op incidenten op het gebied van ruzie, openbare ordedelicten, vernieling, be-

lediging of verzet. 30  Daarnaast betreft het in 13,9 procent drugsgerelateerde 

incidenten danwel incidenten met zwervers/verwarde personen. Ten slotte gaat het in 

10,5 procent om geweldsincidenten. De spreiding van de incidentcategorieën zijn in 

figuur 3.1 weergegeven:31 

 

                                                

27. Zie bijlage 2 voor de analyse-uitvraag richting de politie. 

28. Omdat het aantal incidenten gering is en maandtrends daardoor weinig betekenis hebben, 

splitsen we niet uit op maandniveau. 

29. Bijna tweederde (62,0 procent) van de incidenten betreft aangiften. Bij de resterende inci-

denten gaat het om meldingen van burgers of mutaties door agenten zelf. De aantallen daarvan 

zijn niet herleidbaar uit de politiecijfers die ter beschikking zijn gesteld. 

30. Zie bijlage 3 voor de categorie-indeling van de incidenten. De incidentsoorten zijn meer dan 

voor het onderzoek naar het Domushuis in Wehl (Kuppens en Ferwerda, 2011) in bepaalde cate-

gorieën samengenomen. Dit om de leesbaarheid van de figuren in dit hoofdstuk te 

vereenvoudigen.  

31. De incidentlocatie is via de vier cijfers en de twee letters van de postcode bepaald. Omdat het 

huisnummer ontbreekt, is niet geheel exact weer te geven waar de incidenten hebben plaatsge-

vonden. De incidenten zijn daarom zoveel mogelijk in het midden van het desbetreffende 

postcodegebied op de kaart geplaatst. 
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Figuur 3.1: Locaties van incidenten in het centrum van Doetinchem (in aantallen incidenten) 

 

Op het eerste gezicht, ligt het incidentenpatroon over het gehele centrum van Doetin-

chem verspreid. Wanneer we de vier incidentcategorieën apart bekijken, dan valt het 

volgende te constateren: 
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Tabel 3.1: Constateringen op basis van de overlastlocaties in figuur 3.132 

Incidentcategorie Constatering 

Vermogen/fietsendiefstal Voornamelijk rond de Veemarkt, in het uitgaanscentrum, rond de 

Veemarkt en het raadhuis en op het stationsterrein 

Ruzie/openbare orde/ver-

nieling/belediging/verzet 

In het gehele gebied, met de nadruk op het uitgaansgebied en de 

Veemarkt 

Drugs/zwervers/ 

verward persoon 

Voornamelijk rond de (Korte) Kapoeniestraat, langs de Terborgse-

weg, bij de Raadhuisstraat, J.F. Kennedylaan/Roozengaardseweg, 

op het stationsterrein en bij de Ambachtstraat 

Geweld Voornamelijk rond de Veemarkt, het uitgaanscentrum en de Am-

bachtstraat 

 

Bij een constatering willen we nog apart stilstaan. Volgens enkele professioneel be-

trokkenen is rond de Kapoeniestraat amper tot geen sprake van daklozengerelateerde 

overlast. Dit blijkt echter niet uit de politiecijfers. De Kapoeniestraat is overigens niet 

de enige locatie waar dit soort overlast voorkomt. 

Eerdere ervaringen met het analyseren van incidentgegevens ten behoeve van een 

nulmeting leren dat overlastcijfers slechts een deel van de werkelijke ontwikkeling 

weergeven. Bovendien zijn toekomstige overlastontwikkelingen zeker niet altijd terug 

te voeren op de bewoners van woon- annex opvangvoorzieningen. Bovendien valt niet 

uit te sluiten dat de focus op alleen politiecijfers ter bepaling van de overlast een 

hausse aan meldingen oplevert. Dit laatste is ook door Kuppens en Ferwerda (2011) 

als aandachtspunt bij het bepalen van de definitie van onacceptabele overlast meege-

geven. 

Om de overlast in een breder kader dan alleen de politiecijfers te bekijken, gaan 

we in de volgende paragraaf in op de meningen van bewoners, ondernemers en poli-

tie. 

 

3.2.2 Huidige overlast: indrukken van bewoners, ondernemers en politie 

Aan bewoners, ondernemers en politie is gevraagd naar de huidige overlast rond de 

bestaande IrisZorg aan de Kapoeniestraat en het Dalespand. Bewoners zijn zowel via 

interviews als via een enquête benaderd. Omdat het door belanghebbenden zelfgerap-

porteerde overlast betreft, hanteren we het principe van hoor en wederhoor; als vanuit 

minimaal twee bronnen soortgelijke informatie over overlast naar voren komt, staat 

deze vermeld. We hanteren daarbij zoveel mogelijk dezelfde categorieën als in de poli-

tieregistratie. 

 

                                                

32. Rond de C. Missetstraat komt een oververtegenwoordiging van incidenten voor. Dit zijn inci-

denten die vanwege privacygevoeligheid op het adres van het politiebureau zijn gezet. Daardoor 

is de exacte locatie van het incident niet te bepalen en gaan we op deze incidenten niet dieper in. 
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Tabel 3.2: Gerapporteerde huidige overlast rond het Dalespand 

Incidentcategorie Beschrijving 

Vermogen/fietsendiefstal - Inbraken 

- Vernieling van tuinen, auto’s en andere eigendommen 

- Overval (specifiek op sigarenhandel Dimmedaal) 

Ruzie/openbare orde/ 

vernieling/belediging/ 

verzet 

- Rondhangende en geluidsoverlastproducerende jongeren/scholieren 

rond het Julianaplein en het Pasplein en de (parkeer)plekken achter 

de winkels aan beide zijden van de Terborgseweg 

- Geluidsoverlastproducerend en vernielend uitgaanspubliek 

- Geluidsoverlastproducerende en vernielende voetbalsupporters 

- Afval/zwerfvuil/ontlasting/wildplassen 

Drugs/zwervers/ 

verward persoon 

- Dealen door en voor jongeren op het Pasplein en het Julianaplein 

- Rondhangende daklozen op het Julianaplein en de begraafplaats aan 

de Emmastraat 

- Drugsgebruik in de wijk 

Geweld - Bedreiging 

Bron: interviews omwonenden, ondernemers en politie 

 

De enquête onder omwonenden in de wijk De Pas geeft nog een overzicht van de zelf-

gerapporteerde overlast in de wijk. Op het verzoek om een digitale enquête in te 

vullen hebben 43 mensen gereageerd.33 Omdat in de enquêtes op postcodeniveau is 

aangegeven waar de overlast plaatsvindt, is het mogelijk om de huidige overlastloca-

ties, ingedeeld naar incidentcategorie, in de wijk De Pas nader te bepalen: 

 

                                                

33. Doordat de vragenlijst ook door bewoners zelf is verspreid, is een responspercentage niet te 

geven. Daarnaast is een papieren versie van de vragenlijst op initiatief van enkele bewoners van 

De Pas verspreid. De ingevulde vragenlijsten zijn op het moment van het opleveren van het rap-

port niet bij Bureau Beke binnengekomen en dus ook niet in het onderzoek meegenomen. Omdat 

de vragenlijst niet bedoeld was om de overlast in de wijk te kwantificeren, maar hooguit om een 

beeld te schetsen van de aard van de overlast, is dit ook niet noodzakelijk. Bovendien bestaat bij 

een kwantitatieve benadering de kans dat een té grote respons tot dubbeltellingen van dezelfde 

overlastfeiten leidt; de kans wordt immers groter dat twee buren dezelfde feiten waarnemen. 

Daarnaast sluiten we op basis van ingewonnen informatie niet uit dat er een ‘van horen zeggen’-

effect optreedt; zo hebben we van meerdere kanten vernomen dat er heroïnespuiten rond het 

Pasplein zijn gevonden. Naast het feit dat deze omstandigheid bij de politie niet bekend is, sluiten 

we niet uit dat meerdere mensen dezelfde vondst benoemen. 
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Figuur 3.2: Locaties en aard van zelfgerapporteerde huidige overlast in de wijk De Pas 

 

Bron: enquête omwonenden 

 

Zoals te zien valt, rapporteren de 43 vragenlijstindieners verschillende soorten over-

last in de wijk, uiteenlopend van overlast van uitgaanspubliek en stadionbezoekers tot 

hangjongeren en alcohol-, drugs- en daklozenproblematiek. De spreiding van afval- en 

geluidsoverlast en vernieling ligt sterk verspreid over de wijk. Geweld komt niet overal 

in de wijk voor. 

Overlast rond het stationsplein verdient nog enige toelichting, omdat de meningen 

hierover verschillen: omwonenden van het Dalespand benoemen de overlast rond het 

stationsplein veelvuldig, terwijl de professioneel betrokkenen wijzen op de (sterke) 

vermindering van de overlast door allerlei maatregelen die getroffen zijn en nog wor-
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den.34 De perceptie van de veroorzakers van de stationsgerelateerde overlast is ook 

divers, uiteenlopend van daklozen tot schoolgaande jongeren die grensoverschrijdend 

gedrag vertonen.35 

 

3.3 Te verwachten overlast na de opening van de voorziening 

In deze paragraaf ligt de nadruk op de overlastsituatie zoals deze zich mogelijk na de 

start van de voorziening voordoet. Hiervoor staan ten eerste de interviews met diverse 

partijen (gemeente, IrisZorg, bewoners, politie, ondernemers en ervaringsdeskundi-

gen) ter beschikking. Daarnaast maken we gebruik van de ervaringen rond de 

Kapoeniestraat en enkele onderzoeksresultaten uit de literatuur. 

 Voor de te verwachten overlast wordt deels gebruikgemaakt van de onderverdeling 

in criminele, openbare-ordegerelateerde en audiovisuele overlast. Daarnaast schenken 

we aandacht aan subgroepen die mogelijk overlastgevend gaan worden. Dit zijn niet 

alleen bewoners van de voorziening, maar ook burgers en ‘derden’ (zoals dealers). 

 

3.3.1 Te verwachten overlast: indrukken uit de interviews 

In algemene zin bestaat er een tweedeling in geïnterviewden: een deel dat aangeeft 

dat de overlast mee zal vallen en een deel dat aangeeft dat de overlast sterk zal toe-

nemen. Het gehele spectrum wordt begrensd door twee uitersten, niet toevallig ook de 

twee partijen die lijnrecht tegenover elkaar staan: IrisZorg en bewoners van de wijk 

De Pas, deels verenigd in de Initiatiefwerkgroep De Pas. In tabel 3.4 staat een op-

somming van wat de geïnterviewden aan mogelijke overlast verwachten. Daarin 

onderscheiden we vijf mogelijke overlastgevende actoren: 

 

 Bewoners van de woonvoorziening; 

 Bewoners van de nachtopvang; 

 Overlastgevende schooljeugd (reguliere schooljeugd die zich vanuit baldadigheid, waarschijn-

lijk in groepsverband, richt tegen de doelgroep); 

 Beïnvloedbare schooljeugd (schooljeugd die vanwege problemen thuis en/of lage intelligentie 

zich enerzijds kan aansluiten bij de doelgroep of zich er anderzijds tegen kan verzetten); 

 ‘Derden’ (dealers). 

 

                                                

34. Zo wordt in een notitie van Delfini (2011) het volgende aangegeven: ‘voor dak- en thuislozen, 

die de omgeving van het station als thuisbasis gebruikten, is in 2009 een opvang en een dagbe-

steding gerealiseerd in een naast het busstation liggend pand. Ook is de begeleiding van de dak- 

en thuislozen na overleg verbeterd. Het heeft de overlast op en rond het station sterk doen af-

nemen’. In dit kader zijn al enige acties op het stationsplein uitgezet. Verder is 23 maart 

jongstleden het zogenaamde Stadarrangement Doetinchem ondertekend. We komen hier in 

hoofdstuk 4 op terug.  

35. In het laatste geval zou het specifiek om jongeren gaan die in andere steden, zoals Arnhem, 

vanwege hun gedrag niet meer op een school terechtkunnen en in Doetinchem een plek hebben 

bemachtigd. 
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Verder maken we in deze tabel onderscheid tussen overlastsoorten die door (zeer) 

veel geïnterviewden als mogelijk overlastgevend genoemd (vetgedrukt weergegeven) 

zijn en overlastsoorten waar de meningen over verschillen of deze zullen optreden. 

 

Tabel 3.3: Volgens geïnterviewden te verwachten overlast naar overlastgevende actoren 

ACTOREN SOORT OVERLAST 

Crimineel Openbare orde Audiovisueel 

Bewoners van de 

woonvoorziening 

- Fietsendiefstal 

- Winkeldiefstal 

- Bedreiging/intimidatie 

- Openbare orde ver-

storen 

- Rondhangen 

- Schreeuwen 

 

Bewoners van de 

nachtopvang 

- Fietsendiefstal 

- Winkeldiefstal 

- Vernielingen (onder 

andere na sluitings-

tijd nachtopvang) 

- Inbraak/diefstal wo-

ning 

- Autoinbraak 

- Bedreiging/intimidatie 

- Geweld 

- Dealen 

- Drinken van bier in 

de openbare ruimte 

(vooral rond het Juli-

anaplein en de 

begraafplaats) 

- Gebruiken van drugs  

in de openbare ruimte 

- Openbare orde ver-

storen 

- Rondhangen 

- Tippelen 

- Schreeuwen (on-

der andere na slui-

tingstijd nachtop-

vang) 

- Verloederd uiter-

lijk 

 

Overlastgevende 

schooljeugd 

  

 

- Bedreiging van Dales-

pandbewoners 

- Geweld tegen Dales-

pandbewoners 

- Vernieling van Dales-

pandeigendommen 

- Rondhangen 

- Alcohol- en drugsge-

bruik 

 

 

 

- Schreeuwen tegen 

bewoners van het 

Dalespand 

 

 

Beïnvloedbare 

schooljeugd 

 

 

 

 

- Dealen voor Dales-

pandbewoners 

- Bedreiging van  

Dalespandbewoners 

- Geweld tegen Dales-

pandbewoners 

 

 

 

- Drinken van bier in de 

openbare ruimte 

- Gebruiken van drugs  

in de openbare ruimte 

- Rondhangen (met Da-

lespandbewoners) 

- Openbare orde versto-

ren (tegen Dalespandbe-

woners gericht) 

- Rondhangen 

- Schreeuwen 

Derden (dealers) - Dealen   

 

De tabel vereist nog enige toelichting, vooral als het gaat om de typering van de 

schooljeugd als onderdeel van de ‘kwetsbare groepen’. Door meerdere geïnterviewden 

is aangegeven dat de aanwezigheid van de doelgroep in de voorzieningen nadelig kan 

zijn voor deze groepen. Het gaat dan om kinderen en ouderen die in de wijk De Pas 

wonen, scholieren van basisschool De Pas en kinderen van kinderdagverblijf Yunio, 

leerlingen van het St. Ludgercollege, van Practicon en het Graafschap College. 

Wat betreft de ouderen en de kinderen (ook van de basisschool en het kinderdag-

verblijf) geldt dat er onder de omwonenden sprake is van een verwachting dat de 

komst van IrisZorg naar de Terborgseweg voor hen de sociale veiligheid bedreigt. Zo-
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als ook voor het onderzoek naar de komst van de Domusvoorziening in Wehl is be-

toogd, gaat het deels om subjectieve veiligheidsbeleving. Die beleving is voor een 

belangrijk deel gebaseerd op de risicoperceptie van iedere burger afzonderlijk en kan 

sterk verschillen. Verder levert een door IrisZorg zelf uitgevoerde observatie het beeld 

op dat er ‘spitsuren’ en daarmee overlast kunnen ontstaan als er bijvoorbeeld school-

jeugd langs het Dalespand naar school gaat die in de middag weer terugloopt naar het 

station. Omwonenden vrezen vooral dat scholieren van het St. Ludgercollege, het 

Graafschap College en Practicon regelmatig worden geconfronteerd met de doelgroep. 

Op deze leerlingen gaan we dieper in. 

 De leerlingen zijn in de interviews veelvuldig benoemd als onderdeel van de 

kwetsbare groep. Uit de interviews met de leiding van de scholen komt een iets genu-

anceerder beeld naar voren, hetgeen verwoord staat in tabel 3.4.  

  

Tabel 3.4: Samenstelling leerlingen van de scholen 

School Omschrijving 

Graafschap 

College 

500 jongeren die vanuit het station richting de hoofdlocatie en locatie Juliana-

plein lopen, deels via de Emmastraat. Typering van de leerlingen aan het Juli-

anaplein: 

- niveau 1-opleidingen 

- soms politieke vluchtelingen die intensieve begeleiding nodig hebben 

- dyslectische jongeren 

- uitvallers die toch via volwassenonderwijs hun diploma halen 

- een groep ‘loopbaanklasdeelnemers’, mensen die een verkeerde studiekeuze 

hebben gemaakt, maar toch drie maanden blijven 

- enkele multiprobleemjongeren (met drugsgerelateerde feiten op hun naam) 

- jongeren die op de arbeidsmarkt vastlopen   

St. Ludger-

college 

600 leerlingen van klas 1 en 2 mavo/havo/atheneum/gymnasium. Een deel van 

die kinderen woont in De Huet, Dichteren, Wehl, Nieuw-Wehl, Kilder en Gaan-

deren en gaat via de Emmastraat. Typering van de leerlingen: 

- onderbouwkinderen in het begin van puberteit 

Practicon 300 leerlingen die voornamelijk via de Spoorstraat van het station komen en 

weer terugreizen. Typering van de leerlingen: 

- moeilijk lerende kinderen, laag IQ 

- soms makkelijk beïnvloedbaar 

- soms ernstig verwaarloosde jongeren uit multiprobleemgezinnen 

- een tiental heeft al enige contacten met de doelgroep 

Bron: interviews met schoolleiding 

 

Wanneer we naar de samenstelling van de leerlingen kijken, ontstaat er een verschil in 

soorten kwetsbaarheid. De leerlingen van het St. Ludgercollege zijn vooral ‘passief' 

kwetsbaar, in die zin dat zij zich snel onveilig voelen als ze langs het Dalespand ko-

men. De leerlingen van de andere twee scholen zijn ‘actief’ kwetsbaar als ze 

toenadering zoeken met de doelgroep, bijvoorbeeld om als drugsdealer of meeloper te 
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fungeren. Daarnaast is niet uitgesloten dat leerlingen van de laatste twee scholen ook 

de rol van confrontatiezoekende partij op zich nemen.  

 

Overigens komt uit enkele interviews ook naar voren dat het verenigen van de woon- 

en opvangvoorziening met de dagopvang een positief effect op de overlastreductie kan 

hebben. Zo zal de loop die tussen negen en tien uur ’s ochtends van de Kapoeniestraat 

naar het Wedeogebouw bestaat verdwijnen, ook omdat IrisZorg heeft toegezegd in het 

Dalespand een speciale ruimte voor dit tussenuur te creëren.  

 

3.3.2 Te verwachten overlast: indrukken uit de bewonersenquête 

De enquête onder omwonenden in de wijk De Pas geeft ook zicht op de te verwachten 

overlast in de wijk. 

 

Figuur 3.3: Locaties en aard van gerapporteerde verwachte overlast in de wijk De Pas 
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De verwachte overlast is deels gerelateerd aan de al bestaande soorten overlast in de 

wijk; veel momenteel ervaren overlast komt terug in de te verwachten overlast. In de 

gehele wijk blijft de verwachting dat de vier overlastsoorten verspreid in de wijk zullen 

voorkomen.  

Er bestaat qua overlastverwachting weinig verschil tussen bewoners die direct in de 

omgeving van het Dalespand wonen en bewoners die verderop in de wijk De Pas wo-

nen. 

Impliciet is met het benoemen van te verwachten overlast ook de vraag beant-

woord of er een toename in overlast te verwachten valt. Eigenlijk is iedere 

geïnterviewde het erover eens dat het overlastniveau voor Doetinchem als geheel zal 

afnemen, maar rond het Dalespand zal gaan toenemen als er geen beheersmaatrege-

len getroffen worden. Ook na de inwerkingtreding van de beheersmaatregelen 

verwachten voornamelijk omwonenden nog aanzienlijke overlast. 

 

3.3.3 Te verwachten overlast: indrukken uit eerder onderzoek  

In het algemeen valt uit diverse onderzoeken te herleiden dat het overlastniveau rond 

nieuwe woon- en opvangvoorzieningen een aandachtspunt is. Met name openbare 

ordefeiten zoals drinken en blowen op straat, rondhangen, maar ook dealers zijn dan 

regelmatig aan de orde. Wat dan vaak gebeurt, is dat opvanginstellingen bij voorko-

mende overlast aanvullende maatregelen treffen, gericht op de omgeving of specifiek 

op een persoon. 

 Van Wifferen et al. (2007) geven in hun onderzoek aan dat het overlastniveau van 

bewoners in een woonvoorziening sterk zal dalen, maar niet geheel zal verdwijnen. Dit 

is vaak toe te wijzen aan bepaalde personen die in hun oude overlastgevende patroon 

blijven hangen. Ander onderzoek van Lesger en Van Oijen (2010) wijst uit dat het 

merendeel van bewoners in een woonvoorziening geen overlast zal veroorzaken; veel 

bewoners blijven regelmatig binnen in plaats van op straat rond te hangen. Dit neemt 

niet weg dat in het onderzoek ook is aangegeven dat alle professionele partners alert 

moeten blijven omdat één persoon met een terugval veel overlast kan veroorzaken. 

 Het ligt natuurlijk ook aan de aard van de doelgroep die in de woon- annex op-

vangvoorziening geplaatst wordt. Als in de woonvoorziening voornamelijk rustzoekers 

en potentiële reïntegreerders zitten, zal de overlast vanuit die groep tot een minimum 

beperkt blijven, zeker als het gaat om criminele en openbare ordeoverlast. Niet uitge-

sloten is dat een deel van deze groep amper te onderscheiden is van de reguliere 

burger op straat. 

 

De nieuwe activiteiten van IrisZorg beperken zich alleen niet tot een woonvoorziening, 

vandaar dat onderzoek over de overlastsituatie rond dag- en nachtopvangen ook rele-

vant is. Snippe et al. (2008) hebben omwonenden in een effectevaluatie rond een dag- 

en nachtopvang naar hun mening gevraagd. Daarin komt naar voren dat tweederde 

niet meer verslaafden op straat ziet dan voor de komst van de dag- en nachtopvang. 
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Bovendien vindt 76 procent van de respondenten dat er minder vaak verslaafden in 

portieken rondhangen en 52 procent dat er minder drugs gedeald worden. Daarnaast 

is het percentage respondenten dat vindt dat de dag- en nachtopvang het leven van 

de verslaafden heeft verbeterd gestegen van 63 naar 83 procent. 

 Twee kritische kanttekeningen zijn hier op zijn plaats. Ten eerste wordt in hetzelf-

de rapport aangegeven dat de inzet van toezichthouders en politie nog steeds nodig is. 

Hoewel het aantal verslaafden op straat en de overlast die zij veroorzaken is afgeno-

men, blijft de kans namelijk bestaan dat overlast zal terugkeren als toezicht en 

handhaving terug worden geschroefd. Ten tweede lijkt de aanwezigheid en de aard 

van een verslaving er toe te doen: Vermeulen et al. (2005) geven aan dat het aanbie-

den van een opvangmogelijkheid voor notoire harddrugsverslaafden minder invloed op 

de overlastreductie heeft dan voor personen met een geringere of geen verslavings-

achtergrond. 

 

De mate waarin overlast voorkomt is deels ook terug te voeren op de perceptie van 

overlast, mede op basis van de eigen veiligheidsbeleving van burgers; wat voor de een 

audiovisuele overlast is, hoeft voor de ander in het geheel geen overlast te zijn. Vooral 

audiovisuele overlast heeft een sterke subjectieve component. Daarbij is het ook niet 

uitgesloten dat bewoners die kritisch tegenover de opvang staan extra overlastgevoe-

lig zullen zijn. 

 

3.4 Looproutes volgens de geïnterviewden 

Aan de geïnterviewden die bekend zijn met de situatie rond de Terborgseweg is even-

eens gevraagd wat de looproutes van de bewoners zullen worden. Door eigenlijk 

iedereen wordt aangegeven dat de Terborgseweg, als schakel tussen het Dalespand en 

het centrum, een zekere looproute gaat worden. Daarnaast wordt door enkele geïnter-

viewden niet uitgesloten dat er bewegingen richting het stationsterrein gaan ontstaan, 

ondanks de extra maatregelen die daar in het kader van het Stadsarrangement 

Doetinchem getroffen zijn. 

 

De meningen verschillen in hoeverre de wijk De Pas gebruikt gaat worden als looprou-

te. Omwonenden verwachten dat De Pas bijvoorbeeld doorkruist gaat worden op weg 

naar de drie coffeeshops, en dan met name richting Zylion aan de dr. Huber Noodt-

straat en Het Rotterdammertje aan de Varsseveldseweg. De professioneel betrokkenen 

denken dat dit amper het geval zal zijn, aangezien de coffeeshops via de hoofdwegen 

en niet via de wijk De Pas bereikt zullen worden. 

 Belangrijk om op te merken, is dat de bierprijzen in de supermarkt ook van invloed 

op de looproutes kunnen zijn. De Coop aan de Terborgseweg heeft haar goedkoopste 

bier al uit het assortiment gedaan, dit om de supermarkt minder aantrekkelijk te ma-

ken voor de doelgroep. Toch blijven daklozen bier kopen in de Coop. Het valt echter 

niet uit te sluiten dat de doelgroep zich op een andere supermarkt (bijvoorbeeld de 
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Albert Heijn, de Lidl en de Aldi) gaat richten als de Coop het nu goedkoopste bier ook 

uit het assortiment haalt om de daklozen te demotiveren de winkel te bezoeken.36 Het 

is dan niet uitgesloten dat daklozen via De Pas hier naartoe lopen. 

 

Figuur 3.4: Door geïnterviewden benoemde looproutes 

 

                                                

36. Overigens wordt aangegeven dat de gratis koffie bij de Coop ook een aanzuigende werking 

heeft op de doelgroep. 
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Sowieso ontstaat er een ‘looproutedilemma’. Enerzijds hebben bewoners van De Pas 

aangegeven dat ze na de komst van de IrisZorgactiviteiten aan de Terborgseweg geen 

cliënten van IrisZorg in hun wijk willen hebben. Anderzijds hebben ondernemers (die 

soms ook bij hun bedrijf wonen) minimaal twijfels over het uitroepen van de Terborg-

seweg als looproute vanuit het Dalespand richting het centrum; een enkele 

ondernemer wil helemaal niet geconfronteerd worden met de doelgroep. In het alge-

meen zijn de ondernemers aan de Terborgseweg beducht voor overlast voor hun 

bedrijven, maar ook voor overlast op de parkeerplaatsen en steegjes achter/naast hun 

bedrijven. Dit ook omdat daar naar hun zeggen al veel overlast, vooral van jongeren, 

maar ook van daklozen, voorkomt. 

 

3.5 Tussenbeschouwing en suggesties voor het beheerskader 

Dit hoofdstuk begint met een feitelijke weergave van politiecijfers. Deze cijfers geven 

achteraf een situatieschets van incidenten, waarbij we met zekerheid kunnen stellen 

dat er sprake is van onderrapportage. Immers, niet alle overlast en criminaliteit is 

zichtbaar en burgers melden niet alles bij de politie. Niettemin zijn de incidenten in 

deze rapportage te beschouwen als de nulmeting voor een regelmatig terugkerende 

halfjaarlijkse meting. Een dergelijke meting kan bijvoorbeeld een half jaar na de start 

van de IrisZorgactiviteiten herhaald worden om te bepalen hoe de aard en het aantal 

incidenten zich ontwikkelen. Bij voorkeur gebeurt dit in dezelfde periode als de nulme-

ting, dus van oktober 2011 tot en met maart 2012. 

 Mocht er in een tweede meting sprake zijn van een toename in incidenten, dan zal 

wel nader bepaald moeten worden wie hiervoor verantwoordelijk is. Anders gesteld: 

niet iedere fietsendiefstal hoeft te worden veroorzaakt door een bewoner van de woon- 

annex opvangvoorziening. Het is daarom noodzakelijk om naast het monitoren van 

algemene overlastcijfers ook een aantal incidenten uit te diepen. Het is daardoor mo-

gelijk om nog beter zicht op de aard en de kenmerken van overlast te krijgen. En 

bovendien is de kans groter dat de overlast aan de veroorzaker (jeugd, verschillende 

subgroepen Dalespandbewoners of dealers) toegewezen wordt. Dit voorkomt stigmati-

sering van bepaalde bewoners van de IrisZorginstelling. De resultaten van dergelijk 

periodiek onderzoek moet vervolgens worden teruggekoppeld naar de bij het beheers-

plan aangesloten verantwoordelijken, bijvoorbeeld een beheerscommissie. 

 

Alle overlastinformatie wijst uit dat er rond het Dalespand al sprake is van verschillen-

de overlastvormen die zich deels ook in de wijk De Pas afspelen; overlastgevende 

voetbalsupporters, uitgaanspubliek, (hang)jongeren en daklozen zijn al bekende fe-

nomenen in de wijk. De opmerking van de bewoners van De Pas lijkt daarom 

gerechtvaardigd dat nog meer overlast in de wijk niet wenselijk is en tegengegaan 

moet worden. 
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Er ontstaat een dilemma als het gaat om de gewenste looproute van het Dalespand 

naar de stad. Het sturen van de doelgroep om de Terborgseweg en de wijk De Pas als 

looproute richting de stad te nemen, stuit op weerstand. Vanuit onderzoeksperspectief 

heeft het stimuleren van de Terborgseweg als looproute richting het centrum de voor-

keur. Impliciet gaat het dan ook om het sanctioneren van de wijk De Pas als mogelijke 

looproute danwel ophoudplek. 

 Dit neemt niet weg, dat de individuele ondernemers aan de Terborgseweg, vaak 

ook bewoners van de verdiepingen boven de bedrijven, terug moeten kunnen vallen 

op maatregelen die overlast rond het Dalespand, bijvoorbeeld op de (parkeer)terreinen 

naast en achter hun panden, tegengaat.  

 

Wat de te verwachten overlast na het starten van de nieuwe voorziening betreft, kan 

onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds Doetinchem als geheel en anderzijds de 

omgeving van het Dalespand. Volgens onze visie, mede op basis van eerder (zelf) 

uitgevoerd onderzoek, zal het vestigen van de voorziening aan de Terborgseweg tot 

minder overlast voor geheel Doetinchem leiden. Er zullen immers meer daklozen huis-

vesting krijgen en door de concentratie van woonvoorziening, dag- en nachtopvang 

zullen er minder loopbewegingen ontstaan. 

Anderzijds is de toename in aantallen daklozen op één plek een beheersmatig 

aandachtspunt, zowel wat het interne als het externe beheer betreft. Het is van belang 

dat IrisZorg het interne beheer op orde heeft zodat fricties tussen daklozen en tussen 

daklozen en personeel in de kiem gesmoord worden; interne fricties kunnen namelijk 

ook extern escaleren. 

Als er daarnaast geen adequate externe beheersmaatregelen getroffen worden, 

valt een toename van de overlast rond het Dalespand te verwachten. In dat geval is 

het niet uitgesloten dat de overlast rond het Dalespand zal toenemen, met name op de 

Terborgseweg, het station, op de begraafplaats en richting/rond het Julianaplein. 

 

Op basis van de gegenereerde informatie lijkt het uitbannen van alle overlast rond de 

nieuwe voorziening onmogelijk. Criminele en openbare-ordeoverlast die door de doel-

groep als geheel gepleegd wordt, zal afnemen. Alleen is niet uitgesloten dat met name 

de mensen in de nachtopvang rond het Dalespand nog criminele en openbare ordefei-

ten zullen plegen. Voor deze overlastvormen zullen niet alleen toekomstige bewoners 

van de nieuwe voorziening verantwoordelijk zijn, maar ook buitenstaanders (voorna-

melijk dealers) en uitgaanspubliek. 

Daarnaast is ook niet uitgesloten dat omwonenden en ondernemers in de buurt 

van het Dalespand (tijdelijk) meer audiovisuele overlast zullen ervaren. Dit is deels 

terug te voeren op de veiligheidsperceptie en de persoonlijke visie op de nieuwe voor-

ziening van deze mensen.  
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4 Huidig en toekomstig beheerspotentieel  
 

In de voorgaande twee hoofdstukken is een situatieschets gegeven van mogelijke 

groepen die al overlastgevend zijn of na de start van de IrisZorgactiviteiten rond het 

Dalespand overlast kunnen gaan geven. Daarbij is opgetekend om welke soorten over-

last het gaat. In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de relevante partners en de 

werkwijzen en methodieken die zij in kunnen zetten om de overlast beheersbaar te 

houden. 

We starten in paragraaf 4.1 met het optekenen van mogelijke partners en de in-

strumenten die zij bij de overlastbeheersing kunnen inzetten. De term ‘instrumenten’ 

kan in dit verband breed opgevat worden en bevat allerlei handelingen die de overlast 

beheersbaar houden. Om enkele voorbeelden te noemen; de politie beschikt over an-

dere instrumenten (verwerken 112-meldingen, uitnodigen op het bureau voor een 

gesprek, aanhouden, boetes uitdelen, et cetera) dan IrisZorg (al dan niet dagbesteding 

opleggen, schorsen na disfunctioneren et cetera). Wat betreft de instrumenten van 

IrisZorg zijn algemene visiedocumenten en specifiek op de Kapoeniestraat gerichte 

documenten meegenomen. Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 aandacht besteed aan 

extra informatie over de instrumenten, bijvoorbeeld wat de partners zelf aan instru-

menten mogen/willen inzetten.  

 

Voor de paragrafen 4.1 en 4.2 is deels geput uit de onderzoeksbevindingen in eerder 

onderzoek (Kuppens en Ferwerda, 2011), vooral als het gaat om de instrumenten van 

‘statische’ partners, instellingen die vanwege hun publieke taak sowieso bepaalde ta-

ken uitvoeren. Daarbij maken we ook gebruik van de onderzoeksbevindingen rond 

instrumenten die bij voorkeur niet ingezet moeten worden. Een voorbeeld hiervan is 

de optie om het algemene overlastmeldnummer (0314-377444) van Bureau Handha-

ving van de gemeente Doetinchem ook te gebruiken voor daklozengerelateerde 

overlast. Omdat uit het onderzoek rond Wehl blijkt dat deze optie niet de voorkeur 

heeft, blijft een melding hiervan achterwege.  

 

4.1 Potentiële partners en hun instrumenten 

In de interviews is aan diverse betrokkenen gevraagd naar mogelijke partners die in-

zetbaar (zouden kunnen) zijn bij het bestrijden van overlast. Daar waar 

geïnterviewden andere partners aan hebben gedragen, is met hen contact gezocht. Dit 

om te vragen naar hun werkterrein in het algemeen en eventuele instrumenten voor 

de overlastbeheersing rond het Dalespand in het bijzonder. Een instrument is in tabel 

4.1 genoemd als dit binnen de uitvoeringsgrenzen van de betreffende partner ligt. 
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Tabel 4.1: Mogelijke partners bij de overlastbeheersing en genoemde conceptinstrumenten 

Partner (Concept)instrumenten 

Gemeente  

Doetinchem 

 

- afdeling Veiligheid 

en juridische zaken 

- Gebiedsverbod 

- Blowverbod 

- Alcoholverbod 

- Overige APV-artikelen 

- afdeling Beheer, 

uitvoering, handha-

ving, accommo-

daties & afval (Buha) 

- Inzet Wijkwachten voor signaleren overlast 

- Inzet Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) voor signaleren 

overlast 

- Aannemen en afhandelen meldingen vuil/afval via 0314-377444 

- Verlichting Emmastraat aanpassen 

IrisZorg - Medische 24-uurszorg aanbieden 

- In huisregels ophoudverbod op bepaalde plekken in Doetinchem 

- Huisregels rond drank en drugsgebruik 

- Verplichte dagbesteding: intensiveren en uitbreiden 

- Interne overlastbeheersing doelgroep door medewerkers 

- Externe overlastbeheersing doelgroep door veldwerkers 

- Vuil/afval/graffiti rond Dalespandterrein direct verwijderen 

- Schorsing uitwerken: overplaatsing (negatieve doorstroom) na geweld 

of meerdere overlastfeiten 

- Dealerregel: geen ‘vrienden’ in de voorziening toestaan 

- Handhaving avondklok nachtopvang 

- Dagopvang laten aansluiten op nachtopvang, geen ‘tussenuur’ 

- Aanleveren van fietsen(project) voor bewoners 

- Afspraken maken met directe buren (sigarenhandel Dimmedaal, be-

stuur begraafplaats en leiding Graafschap College) 

- Periodiek voorlichting op scholen geven 

Politie (wijkagent en 

surveillance) 

- Aannemen calamiteiten via 112 

- Aannemen overige burgermeldingen via 0900-8844  

- Pro-actief optreden (bv. een praatje maken met Dalespandbewoners) 

- Preventief optreden (bv. voorlichting over diefstalpreventie) 

- Repressief optreden: handhaving strafrecht en Algemeen Plaatselijke 

Verordening 

Beveiliging 

 

- Overlastbeheersing in de voorziening door beveiligingsmedewerker 

- Overlastbeheersing rond het Dalespand door beveiligingsmedewerker 

- Tassenvisitatie bewoners op niet-reguliere tijdstippen 

Schoolbeveiliging 

Graafschap College 

- Sociale controle 

- Signaleren van overlast 

- Melden van overlast 

Samenwerkingsver-

banden tussen 

partners 

- Psychiatrische behandeling: samenwerking met GGNet 

- Overlastmeldingssysteem opzetten 

- Opzetten beheerscommissie met monitorfunctie en mandaat 

- IrisZorg: aansluiten op Stadsarrangement Doetinchem  

- Ondernemers die een (collectief) winkelverbod opstellen 

Burgers van Doetin-

chem (met name de 

wijk De Pas) 

- Sociale controle 

- Signaleren van overlast 

- Melden van overlast 
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4.2 Inzoomen op partners en instrumenten 

We gaan in volgorde van presentatie in tabel 4.1 in op de partners en een deel van de 

conceptinstrumenten. Zaken die naar onze mening voor zich spreken, zoals ‘aannemen 

en afhandelen meldingen vuil/afval’, blijven buiten beschouwing. Zoals al aangegeven, 

is een deel van deze instrumenten ook in eerder onderzoek (Kuppens en Ferwerda, 

2011) gepresenteerd. 

 

4.2.1 Individuele partners 

G e m e e n t e  D o e t i n c h e m :  A P V - a r t i k e l e n  

Verschillende artikelen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) bieden moge-

lijkheden om te handhaven voor de politie. De regels gelden voor alle burgers, dus ook 

voor bewoners van de nieuwe voorziening. Het gaat dan om:37 

 

 Het dragen van wapens (artikel 2:44A APV); 

 Het lopen in parken en plantsoenen (2:45); 

 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen (2:47); 

 Hinderlijk drankgebruik (op schoolpleinen en dergelijke) (2:48 en 2:48A); 

 Verboden gedrag bij of in gebouwen (2:49) 

 Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten (2:50); 

 Drugshandel, -gebruik en -bezit op straat (2:74 en 2:74A); 

 Straatprostitutie (3:9); 

 Overige geluidhinder (4:6); 

 Inzameling van geld of goederen (5:13). 

 

Ook is in Doetinchem een alcoholverbod en blowverbod geregeld. Wat het laatste be-

treft, kunnen de artikelen 2:74 en 2:74A ook ingezet worden. Het gebiedsverbod geldt 

al voor het centrum van Doetinchem, waaronder de wijk De Pas valt. Daarmee wordt 

het mogelijk om individuen, na een gepleegde overtreding, een verbod op te leggen. 

We verwachten dat hierop gehandhaafd zal worden door de gemeente Doetinchem. 

Vanuit IrisZorg is daarnaast aangegeven dat men het voornemen heeft om in de 

huisregels op te nemen dat mensen niet in de wijk De Pas (of bijvoorbeeld meer speci-

fiek: het Julianaplein, de begraafplaats en het Pasplein) mogen komen. We stellen 

voor dat de gemeente Doetinchem en IrisZorg in ieder geval afstemmen hoe beide 

regelingen het meest efficiënt naast elkaar kunnen worden ingezet. 

 

G e m e e n t e  D o e t i n c h e m :  w i j k w a c h t e n  e n  B O A ’ s  

Rond het station, de Terborgseweg en in (delen van) de wijk De Pas worden op dit 

moment al wijkwachten ingezet om overlast te signaleren. Door enkele geïnterviewden 

is aangegeven dat in de wijk De Pas, met name rond de O.L. Vrouwekerk, gesurveil-

leerd wordt door wijkwachten vanwege de aldaar optredende jeugdoverlast. Het is 

                                                

37. Zie bijlage 5 voor de APV-artikelen. 
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betrekkelijk eenvoudig om de wijkwachten ook te instrueren om toezicht te houden op 

daklozen. Vanwege capaciteitsoverwegingen is volgens Bureau Handhaving van de 

gemeente Doetinchem structureel extra toezicht door de wijkwachten geen optie. 

Daarnaast geven door ons op de Terborgseweg benaderde BOA’s aan dat zij zowel 

te voet als met de auto de wijk De Pas aandoen. Te voet lopen zij vanuit het centrum 

via de Terborgseweg naar het Dalespand en weer terug. Met de auto trekken ze ook 

de wijk De Pas in, vaak na een melding van afval op straat of een verkeerd geparkeer-

de auto.  

 

Zowel de wijkwachten als de BOA’s kunnen op hun rondes fungeren als toezichthou-

ders op en melders van overlast die voorkomt, dus ook eventuele 

daklozengerelateerde overlast. Vanuit de gemeente is met nadruk aangegeven dat 

wijkwachten en BOA’s geen handhavers zijn. 

 

G e m e e n t e  D o e t i n c h e m :  p r e v e n t i e v e  m a a t r e g e l e n  

Meerdere geïnterviewden hebben aangegeven dat het verlichtingsniveau in de Em-

mastraat onder de maat is. Dit geeft vooral veel omwonenden een onveilig gevoel. Het 

ligt in het takenpakket van de gemeente om het verlichtingsniveau in de Emmastraat 

enigermate te verhogen. ‘Enigermate’, omdat meerdere mensen ook aangeven dat het 

verlichtingsniveau niet moet leiden tot een felverlichte straat. 

 

I r i s Z o r g :  a a n p a s s e n  v a n  h u i s r e g e l s  n o o d z a k e l i j k   

IrisZorg zal voor een groot deel gaan bepalen of de overlast vanuit de doelgroep han-

teerbaar blijft. Uit de interviews blijkt dat IrisZorg die verantwoordelijkheid deels wil 

oppakken. Een onderdeel dat ze in ieder geval willen regelen, is het aanpassen van de 

huisregels in de woonvoorziening, de dag- en de nachtopvang. 

Voor de analyse van de al bestaande huisregels en sanctiebepalingen in Doetin-

chem beschikt IrisZorg over vier documenten:38 

 

 De Huisregels Woonvoorziening Doetinchem; 

 De Huisregels Nachtopvang Doetinchem; 

 De Huisregels Dagopvang Doetinchem; 

 Het Sanctieoverzicht dag-/nachtopvang (overkoepelend stuk voor alle voorzieningen); 

 

Deze documenten zijn op inhoudelijke aspecten en volledigheid geanalyseerd. Inhou-

delijk valt op dat de vier documenten tegelijkertijd dubbelingen vertonen, maar op 

verschillende terreinen juist niet uniform zijn: 

                                                

38. Zie voor deze documenten bijlagen 6 tot en met 9. 
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 Soms staat bijvoorbeeld een drugsverbod vermeld, soms niet;  

 Alcoholgebruik binnenshuis is toegestaan, maar bij voorkeur moet alcohol- en drugsgebruik 

zoveel mogelijk binnen plaatsvinden. In de openbare ruimte (rond het pand en in de wijk De 

Pas) moet het verboden worden; 

 Geweld tegen medewerkers wordt soms benoemd, maar geweld tegen burgers niet altijd; 

 De term ‘schorsing’ wordt zeer vaak gebruikt, maar nergens uitgewerkt. IrisZorg dient een 

alternatief voor geschorste daklozen achter de hand te hebben, opdat ze niet gaan rondzwer-

ven (overplaatsing naar andere steden, noodopvang, et cetera); 

 Diefstal en/of beschadigingen van eigendommen van IrisZorg wordt gesanctioneerd, over 

eigendommen van derden staat niets vermeld; 

 Een verplichte looproute in de huisregels ontbreekt, maar dient voor de activiteiten in de 

voorziening opgenomen te worden (namelijk: alleen de Terborgseweg als looproute. Ophou-

den in de wijk De Pas, de begraafplaats aan de Emmastraat en op de parkeerplaatsen rond de 

bedrijven van de Terborgseweg ook benoemen als niet-aanvaardbaar). 

 

Het ‘Sanctieoverzicht dag- en nachtopvang’ (zie bijlage 9) van IrisZorg verdient nog 

enige toelichting. IrisZorg voorziet met dat document in een sanctiesysteem voor de 

dag- en nachtopvang, waarbij de strafmaat voor onder andere dealen in of om de 

voorziening, lichamelijke en verbale agressie (naar personeel), vernieling, diefstal, 

bedreiging en 'hoereren' geregeld is. De strafmaat is ook nog onderverdeeld in een 

eerste, tweede en vaak derde keer dat een overtreding wordt begaan. In enkele geval-

len 'kan aangifte worden gedaan bij de politie'. Voor het bepalen van de beheerskaders 

is het primair de eigen verantwoordelijkheid van IrisZorg zelf of overtredingen die 

intern (dus in de voorziening zelf) gepleegd zijn daadwerkelijk gesanctioneerd worden. 

Het wordt beheersmatig echter anders wanneer de overtreding in het publieke terrein 

en daarbij eventueel tegen burgers gepleegd wordt. In dat geval zal het een duidelij-

kere boodschap richting de doelgroep zijn als in ieder geval per definitie aangifte wordt 

gedaan van elk feit, ongeacht of het nou de eerste keer is of niet. 

 Het sanctiesysteem biedt ook, mede door de terminologie, ruimte voor IrisZorg-

medewerkers om rekkelijk met een sanctie om te gaan. Terminologie als ‘sanctie 

wordt bepaald door de teamleider', 'schorsing van twee dagen, eventueel langdurig in 

overleg met teamleider', 'er kan aangifte worden gedaan bij de politie' dragen hieraan 

bij. Een geïnterviewde aan wie we het sanctieoverzicht lieten lezen, merkt ook op dat 

er nog betrekkelijk veel onduidelijkheid rond sancties staat; er zijn bijna geen overtre-

dingen die op dezelfde manier worden gesanctioneerd. Een medewerker van IrisZorg 

verwoordt het aldus: 'aan vrijblijvendheid heb je als medewerker niets. In een groep 

van vijf cliënten hebben de resterende vier direct door als er te soft met een sanctie 

voor een persoon uit de groep wordt omgegaan. Die maken daar later gebruik van.' 
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Bovendien is het de vraag of het sanctiesysteem volstaat als een persoon daadwerke-

lijk geschorst wordt. Zoals we eerder in doelgroepenhoofdstuk 2 hebben aangegeven, 

kan de subgroep van de geschorsten veel overlast veroorzaken. Beke en Kuppens 

(2009a) hebben deze subgroep in eerder onderzoek dan ook benoemd als een sub-

groep die juist extra aandacht verdient. De maatregel van schorsen, vrijwaart IrisZorg 

niet van de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de geschorste geen overlast 

pleegt. Sterker nog: het is niet uitgesloten dat een geschorste juist voor meer overlast 

zal zorgen. Een interessante maatregel, als dit binnen de mogelijkheden van IrisZorg 

ligt, is om in het sanctieoverzicht op te nemen dat in ieder geval langdurig geschorsten 

zullen worden overgeplaatst naar andere opvangvoorzieningen buiten Doetinchem. De 

kortdurend geschorsten (bijvoorbeeld tot maximaal drie dagen) zullen in ieder geval 

door IrisZorg in Doetinchem moeten worden opgevangen, bijvoorbeeld in noodopvang. 

 

I r i s Z o r g :  e x t r a  a a n d a c h t  v o o r  i n s t r u c t i e  e n  i n z e t  v a n  p e r s o n e e l  

Aan IrisZorg is gevraagd of ze, net zoals het Leger des Heils in Wehl, de intentie heeft 

overlastgevende bewoners in de openbare ruimte op te halen. IrisZorg heeft het voor-

nemen om de instructie van medewerkers in de woon- annex opvangvoorziening te 

herijken en herschrijven; medewerkers moeten geen ‘negen tot vijf’-mentaliteit heb-

ben, maar bewoners stimuleren om bijvoorbeeld van de begraafplaats weg te blijven 

en samenscholingen rond het pand tegen te gaan. Daarnaast zal medewerkers het 

automatisme aangeleerd moeten worden om overlast op eigen initiatief, zoals afval 

rond het pand, direct op te lossen. 

 Daarnaast heeft IrisZorg toegezegd om het eerste half jaar na ingebruikname van 

de voorziening aan de Terborgseweg veldwerkers rond de voorziening, met name in de 

wijk De Pas, in te zetten om overlast tegen te gaan. Er moet nog wel nadere invulling 

gegeven worden aan het aantal uren en de tijdstippen van de inzet van veldwerkers. 

Bovendien pleiten we ervoor om de veldwerkers in ieder geval in te zetten tot een half 

jaar na het moment dat met de voltallige bezetting in de voorziening aan de Terborg-

seweg gewerkt wordt. Na dit halve jaar zal door de beheerscommissie bekeken 

moeten worden of aanpassing van de inzet van veldwerkers noodzakelijk is.  

 

I r i s Z o r g :  d a g b e s t e d i n g  i n t e n s i v e r e n  e n  u i t b r e i d e n  

IrisZorg geeft aan dat in de dag- en nachtopvang ‘het streven is dat de cliënt minimaal 

24 uur werkt in een dagbestedingstraject, afhankelijk van het lichamelijk en/of psy-

chisch functioneren van de cliënt’.39  De vraag is of dit streven, gekoppeld aan de 

korting op de uitkering als werk wordt geweigerd of niet uitgevoerd, al gehaald wordt. 

In ieder geval staat het in hetzelfde document niet vermeld voor de mensen in de 

woonvoorziening, mits zij natuurlijk aan de dagbestedingsvereisten voldoen.  

 

                                                

39. Bron: IrisZorg. Taakbeschrijving Trajectbegeleider MO Achterhoek, jaartal onbekend. 
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I r i s Z o r g :  d e a l v r i j e  s t r a a l  r o n d  h e t  D a l e s p a n d  

Om te voorkomen dat bewoners van de nieuwe voorziening in de nabijheid contact 

zoeken met dealers is een dealverbod in de huisregels (‘binnen een bepaalde straal 

vanaf het Dalespand mag niet gedeald worden’)40 een minimaal vereiste. Op de vraag 

of een huisdealer binnen de voorziening een optie is, is vanuit IrisZorg vernomen dat 

dit wettelijk geen mogelijkheid is. 

 

I r i s Z o r g :  o v e r l a s t  r o n d  d e  n a c h t o p v a n g  v o o r k o m e n  

Het tijdstip van 23 uur ’s avonds is cruciaal als het gaat om mensen die in de nachtop-

vang willen, maar er niet meer terechtkunnen omdat er geen plaats is of omdat men 

zich te laat aanmeldt. Dit leidt regelmatig tot frustratie en overlast van daklozen. Iris-

Zorg geeft in dit kader aan dat mensen zich in de late middag al kunnen inschrijven 

voor de nacht, zodat betrekkelijk vroeg duidelijk is hoeveel mensen er verwacht mo-

gen worden. Mochten zich desondanks toch onverwacht mensen aanmelden, dan dient 

IrisZorg al het mogelijke in werking te stellen om een dakloze op te vangen; de toe-

gang weigeren, moet niet de enige optie zijn. 

 

I r i s Z o r g :  o n n o d i g e  l o o p / h a n g e n  i n  ‘ t u s s e n u u r ’  v e r m i j d e n  

Doordat de dag- en nachtopvang in één gebouw terechtkomen, is het niet meer nood-

zakelijk dat daklozen tussen negen en tien uur in de ochtend van de Kapoeniestraat 

naar het Wedeoterrein moeten lopen. Aangezien dit tussenuur waarschijnlijk wel blijft 

bestaan, heeft IrisZorg het voornemen om in de voorziening een binnentuin te creëren 

waarin de bewoners het tussenuur kunnen overbruggen. 

 

I r i s Z o r g :  s o c i a a l - e d u c a t i e v e  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  u i t v e n t e n  

De interviews met de leiding van enkele scholen rond het Dalespand leveren niet al-

leen een defensieve, maar ook een geïnteresseerde houding op; er is aangegeven dat 

voorlichting van de zijde van IrisZorg over de nieuwe voorziening wenselijk is voor de 

onderlinge kennismaking, de bekendheid met de voorziening en de acceptatie ervan. 

Zowel IrisZorg als enkele scholen staan hier open voor. 

 

P o l i t i e :  f o c u s  o p  k e r n t a k e n  

De politie richt zich de laatste tien jaar steeds meer op zijn kerntaken: handhaving, 

opsporing en noodhulp. Dit betekent dat de bewoners van de nieuwe voorziening van 

de politie in ieder geval de hoogste prioriteit krijgen als er sprake is van calamiteiten. 

Als portefeuillehouder openbare orde en veiligheid geeft burgemeester Kaiser aan zich 

in samenwerking met de politie te willen inzetten voor overlastbeheersing rond het 

Dalespand. In het geval van een calamiteit kan de burger 112 bellen en zal de politie 

de aanrijtijd van vijftien minuten garanderen. Voor minder urgente zaken, zoals audio-

                                                

40. Zelf denken we aan een straal van minimaal 500 meter. 
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visuele overlast, kan het nummer 0900-8844 gebeld worden, maar wordt niet gega-

randeerd dat een melding direct wordt opgepakt. 

Voor de wijk De Pas geldt sinds kort het Wijkadoptieplan team Doetinchem (WAP). 

In de WAP krijgt iedere medewerker van het team (iemand van de noodhulp die 112-

meldingen afhandelt) een deel van een wijk toegewezen waar hij of zij tijdens de 

dienst extra aandacht aan besteedt. Door het WAP is de politie frequenter aanwezig in 

de wijk, waardoor de zichtbaarheid van de politie in de wijken wordt vergroot. De 

wijkagent blijft de regie in zijn wijk houden, maar kan kleine opdrachten wegzetten bij 

zijn WAP’ers, die daarnaast een signalerende taak hebben. 

 

B e v e i l i g i n g s b e d r i j f :  e e n  n o g  o n d u i d e l i j k e  k w e s t i e  

Eerder in deze paragraaf gaven we aan dat IrisZorg de verantwoordelijkheid voor de 

overlast vanuit de doelgroep deels wil oppakken. Ten aanzien van de inzet van een 

beveiligingsbedrijf rond het Dalespand bestaat bij IrisZorg de gedachte dat men bij 

voorbaat niet in wil zetten op een zwaarbeveiligde omgeving. Ervaringen met bewa-

king rond opvanglocaties in onder andere Ede leert IrisZorg namelijk dat zware 

bewakingsmaatregelen voor alle betrokkenen ook een onveiligheidsgevoel kan oproe-

pen. Daarnaast wordt door IrisZorg aangegeven dat Doetinchem geen Arnhem, met in 

die stad een zwaardere doelgroep, is. Toch heeft de opvangsituatie aan de Terborgse-

weg met twee typische verschijnselen te maken: langskomende scholieren en de 

sluiting van de nachtopvang. Tijdens de ‘spitsuren’ komen scholieren (honderden jon-

geren tussen 8.00 en 9.00 uur naar de scholen en meer druppelsgewijze groepen 

jongeren tussen 13.00 en 16.30 naar huis) door de Emmastraat. Ook het tijdvak rond 

de sluiting van de nachtopvang (van 22.30 tot 0.00 uur) beschouwen we als ‘spitsuur’. 

 Onze eigen ervaring met de nachtopvang aan de Rijnkade in Arnhem is betrekke-

lijk positief: de ervaring leert dat de daklozen vaak net voor negen uur vertrekken uit 

de opvang. Voornamelijk in de zomer levert dit nog wel eens ‘napratende’ daklozen op, 

die na verloop van tijd vertrekken. Omdat bij die nachtopvang in de avond wordt ge-

werkt met een bewaker, blijft overlast tot een minimum beperkt. Diverse 

geïnterviewden, zowel omwonenden als professioneel betrokkenen, zijn ook voor een 

vorm van bewaking. 

Vandaar dat we voorstellen om tot zes maanden nadat door IrisZorg aan de Ter-

borgseweg met volle bezetting is gestart te werken met een bewaker. Bij voorkeur 

heeft deze een pro-actieve taak: de bewaker loopt op straat voor de ingang rond, 

houdt toezicht en toont zich aan zowel de bewoners van de nieuwe voorziening als de 

omwonenden in de wijk De Pas. 

In eerste instantie dient een bewaker minimaal van 8.30 tot 9.30 en van 22.30 tot 

0.00 uur aanwezig te zijn.41 Na verloop van tijd moet worden beoordeeld of het nood-

zakelijk is de inzet van de bewaker af te bouwen of op te plussen. 

                                                

41. Aangezien ook in de huisregels opgenomen zal worden dat rondhangen rond het Dalespand 

en het lastigvallen van burgers niet toegestaan is, pleiten we vooralsnog niet voor een bewaker 



V o o r z i e n i n g  i n  b e w e g i n g  -  4 5  -  

S c h o o l b e v e i l i g i n g  G r a a f s c h a p  C o l l e g e :  e e n  e x t r a  p a a r  o g e n  

Via de opleiding Orde en Veiligheid hebben leerlingen van het Graafschap College de 

bevoegdheid om in en om het gebouw hun taken als aspirant-beveiliger uit te oefenen. 

Met deze opleiding worden twee vliegen in een klap geslagen: de leerlingen kunnen 

kiezen uit een extra opleidingsrichting. Vervolgens neemt het Graafschap College zijn 

verantwoordelijkheid om in de pauzes te surveilleren, met als doel om door leerlingen 

veroorzaakte overlast tegen te gaan. 

Vanuit het Graafschap College is aangegeven dat deze leerlingen op hun ronde 

door de wijk (in de pauzes) ook kunnen signaleren of er daklozen rondhangen. Vervol-

gens kunnen de signalen via de leiding van het Graafschap College doorgezet worden. 

Het Graafschap College heeft hier zelf al interne protocolafspraken voor. 

 

4.2.2 Samenwerkende partners 

Naast individuele partners is in tabel 4.1 ook sprake van samenwerkende partners die 

volgens meerdere geïnterviewden instrumenten kunnen inzetten tegen overlast. De 

verschillende instrumenten leiden automatisch tot steeds andere samenwerkingsver-

banden. Zo zijn bijvoorbeeld voor psychiatrische zorg andere samenwerkingspartners 

nodig dan voor het aanbieden van dagbesteding.  

 

G G N e t  e n  I r i s Z o r g :  e i g e n  i n z e t  e n  s t e e d s  b e t e r e  s a m e n w e r k i n g   

IrisZorg beschikt zelf in de polikliniek over de volgende disciplines: gz-psycholoog, 

sociaal psychiatrisch verpleegkundige, (verslavings)arts, (senior) maatschappelijk 

werker, behandelcoördinator ambulante programma’s, systeemtherapeut, psychodiag-

nostisch medewerker, psychiater, orthopedagoog. 

Daarnaast werkt IrisZorg samen met GGNet. Op het in kaart brengen van de psy-

chiatrische en forensische problematiek en de daaraan eventueel gekoppelde 

behandeling door IrisZorg is op 23 maart 2011 door de heer Verwijs in een mail aan 

Bureau Beke kritiek geuit. Deze mail is in briefvorm eveneens naar de Doetinchemse 

raad gegaan. In het kader van hoor en wederhoor hebben wij de kritiek, na de sugges-

tie door de heer Verwijs, met het management van GGNet teruggekoppeld. In een 

reactie vanuit GGNet is aangegeven dat de mening van de heer Verwijs vanwege zijn 

driedubbele rol van omwonende/expert/medewerker van GGNet diffuus is en dat de 

situatieschets die hij daarmee geeft volgens GGNet niet de werkelijkheid weergeeft; 

GGNet wijst naar de steeds betere samenwerking met IrisZorg als het gaat om de 

behandeling van de daklozenpopulatie. 

  

 

                                                                                                                                 

tijdens de middaguren. De medewerkers en veldwerkers van IrisZorg, wijkwachten en BOA’s 

kunnen hierin ook een toezichthoudende rol vervullen. 
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S t a d s a r r a n g e m e n t  D o e t i n c h e m :  v e i l i g h e i d  o p  e n  r o n d  h e t  s t a t i o n   

Sinds maart 2011 heeft een zestal partijen42 het Stadarrangement Doetinchemse sta-

tionsgebieden ondertekend.43 Het doel van dit arrangement is het verbeteren van de 

sociale veiligheid op onder andere het station van Doetinchem. Voor onderhavig on-

derzoek is relevant dat incidenten en overlast voor omwonenden kunnen worden 

aangepakt door stewards van Syntus (buitengewoon opsporingsambtenaar), stations-

toezichthouders (deels voormalige wijkwachten) en uiteindelijk de politie.44 

 Voor IrisZorg is dit stadsarrangement bij uitstek een mogelijkheid om bij aan te 

haken. Dit hoeft wat ons betreft niet formeel, maar regelmatig contact met de coördi-

nator van de gemeente Doetinchem en afstemming na daklozenoverlast lijkt een 

minimaal vereiste.  

 

D a g b e s t e d i n g :  e e n  k w e s t i e  v a n  i n t e r n  e n  e x t e r n  a f s t e m m e n  

Zowel IrisZorg als deskundigen geven aan dat dagbesteding een belangrijke voor-

waarde is voor het hervinden van structuur; het vormt daarmee een belangrijke stap 

richting positieve doorstroom. Eerder gaven we al aan dat IrisZorg de mensen van de 

dag- en nachtopvang verplicht om minimaal 24 uur per week te werken. Voor de men-

sen van de woonvoorziening lijkt een dergelijk streven ook haalbaar, vooral voor de 

‘potentiële reïntegreerders’.45 

In de nieuwe situatie garandeert IrisZorg dat de mensen uit de nachtopvang en de 

woonvoorziening direct in de dagbesteding in de dagopvang in het Dalespand aan de 

slag kunnen. Het buiten rondlopen tussen het nachtelijk verblijf en de dagbesteding 

wordt daarmee voorkomen, mede vanwege de geopperde plannen voor een ‘binnen-

tuin’. Daarnaast nemen we aan dat een eventueel tekort aan interne 

dagbestedingsplekken direct opgevuld zal worden door externe aanbieders van dagbe-

steding. Dit ook gezien de toename in aantallen daklozen die gehuisvest worden in de 

woon- annex opvangvoorziening.  

 

B e h e e r s c o m m m i s s i e :  l e d e n  e n  m a n d a a t  v e r d i e n e n  a a n d a c h t  

Een beheerscommissie is een basisvereiste voor het monitoren van activiteiten in en 

de daarmee gepaard gaande overlast rond het Dalespand. De partners die minimaal in 

de commissie moeten aanschuiven, zijn IrisZorg, de politie, de gemeente (juridische 

afdeling en Buha), een vertegenwoordiger vanuit de wijk De Pas, een ondernemer van 

de Terborgseweg en iemand van het Graafschap College (namens alle scholen). 

                                                

42. Te weten: de gemeente Doetinchem, Syntus, NS Poort, ProRail B.V., politie Noord- en Oost-

Gelderland en de KLPD. 

43. Bron: Delfini (2011). Stadsarrangement Doetinchemse stationsgebieden. Nijmegen: Bureau 

Delfini. 

44. Daarnaast gaat het om maatregelen zoals het aanleggen van groenvoorzieningen en het 

verbeteren van de verlichting op het station 

45. Hierbij nemen we aan dat de regeling rond de korting op de uitkering gehandhaafd blijft als 

mensen dagbesteding weigeren. 
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Het is belangrijk om het mandaat van de beheerscommissie goed te duiden. Primair 

dienen zij te gaan over het monitoren en aanpakken van overlast in de openbare ruim-

te. Deels zal dit ook te maken hebben met de interne gang van zaken bij IrisZorg, dus 

ook van hen wordt in het geval van overlast een bereidwillige houding verwacht als het 

gaat om het aanpassen van interne procedures. 

Uit gesprekken met de politie blijkt dat er bij hen naast de lijsten met daklozen 

(zowel de lijst met 118 personen die bij IrisZorg in een traject zitten als de lijst met 66 

personen die door IrisZorg getraceerd zijn) nog een aantal Achterhoekse daklozen 

bekend is. Dit zijn voornamelijk zorgmijders. Nu de opvang uitgebreid wordt, is het 

van belang een sluitend en actueel registratiesysteem bij te gaan houden. Dit laatste 

blijkt nu al een aandachtspunt, omdat er al verdeeldheid bestaat over wie de registra-

tie dient te beheren. 

 

4.2.3 Doetinchemse burgers en ondernemers 

Burgers zijn volgens enkele geïnterviewden een belangrijke factor in het toezicht op 

overlast. Hoewel veel burgers in de wijk De Pas aangeven te twijfelen aan het nut van 

het melden van overlast, blijft dit de basis voor verdere actie. Als er niet wordt ge-

meld, ‘bestaat’ de overlast bij de instanties ook niet en kan er ook geen actie op 

volgen. 

 

Ook de ondernemers, met name aan de Terborgseweg, kunnen een actieve rol spelen 

in het tegengaan van overlast. Ten eerste kunnen ze melding maken als er in de win-

kels of rond de parkeerplaatsen daklozengerelateerde overlast is. Ten tweede staat 

IrisZorg open voor het maken van afspraken over het maximaal aantal daklozen dat 

ondernemers binnen willen hebben. En ten derde is tijdens een interview de mogelijk-

heid van een (collectieve) winkelontzegging genoemd. Dit laatste punt zal op initiatief 

van ondernemers en in samenwerking met de politie uitgewerkt en opgezet moeten 

worden. 

 

4.3 Tussenbeschouwing en suggesties voor het beheerskader 

In de congruentiehypothese van Eysink Smeets et al. (2010) is aangegeven dat het 

raadzaam is om bij sterke burgerlijke onrust te kiezen voor een zichtbaar aantal maat-

regelen. Zoals ook in eerder onderzoek (Kuppens en Ferwerda, 2011) betoogd, gaat 

onze voorkeur voor de situatie rond de nieuwe voorziening eveneens uit naar een 

breed scala aan instrumenten. Dit zal niet direct het zwaarst denkbare pakket zijn, 

maar een basispakket waaraan op korte termijn enkele voorwaarden toegevoegd kun-

nen worden. Dit laatste zal dan gebeuren als de overlastsituatie onverhoopt toeneemt. 

Natuurlijk moet ook dan wel de mogelijkheid bestaan om het pakket aan maatregelen 

af te bouwen als na verloop van tijd blijkt dat de overlast hanteerbaar en aanvaard-

baar is. 
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Een voordeel van de situatie rond de nieuwe voorziening aan de Terborgseweg is dat 

er al betrekkelijk veel instrumenten voorhanden zijn. Neem bijvoorbeeld de inzet van 

wijkwachten, het Stadsarrangement Doetinchem en de inzet van leerlingen van het 

Graafschap College die in de pauzes toezicht houden. 

 

De instrumenten leggen verantwoordelijkheid bij verschillende partners. De belangrijk-

ste partner is IrisZorg. Deze organisatie geeft bijvoorbeeld aan om in huisregels en 

door het inzetten van veldwerkers tegen te gaan dat de doelgroep de wijk De Pas in-

trekt. Voor de beheersbaarheid van de overlast is het van belang dat een aantal zaken 

nog worden uitgewerkt. Zo zijn de huisregels die tot op heden gelden niet uniform en 

volledig uitgedacht, moeten er opvangalternatieven voor geschorsten komen, moeten 

afspraken worden gemaakt met direct omwonenden en moet nog aangehaakt worden 

bij andere instellingen die toezichthoudende initiatieven ontplooien. Ook in de kwestie 

over eventuele bewaking rond het Dalespand is van belang: een pro-actieve bewaker 

op gezette tijden kan naar onze mening veel overlast voorkomen, zowel vanuit de 

doelgroep als vanuit bepaalde overlastgevende jeugd. Verder ligt er voor IrisZorg en 

GGNet nog een kans in de samenwerking als het gaat om het in beeld krijgen van het 

psychisch profiel van de 66 daklozen die door IrisZorg zijn getraceerd. 

 

De politie geeft aan voor de nieuwe IrisZorgactiviteiten geen extra capaciteit vrij te 

maken, maar de capaciteit te herschikken richting de Terborgseweg, indien nodig in 

samenwerking met de burgemeester als portefeuillehouder openbare orde en veilig-

heid. Als het gaat om het toezicht houden en het signaleren van daklozenoverlast, 

kunnen wijkwachten, BOA’s, leerlingen van het Graafschap College, veldwerkers van 

IrisZorg, stationstoezichthouders en stewards van Syntus een rol spelen. Ook voor 

burgers ligt hier een taak. 

De kwestie van het melden van overlast dient dan wel goed uitgedacht te zijn. Zo-

als uit eerder onderzoek is gebleken, zijn we niet direct voorstander van het melden 

naar de organisatie die zelf de overlastplegers onder zijn hoede heeft. Bovendien heeft 

IrisZorg geen duidelijk beeld geschetst of (in de directe omgeving) overlastgevende 

bewoners van de nieuwe voorziening door medewerkers opgehaald worden of niet. 

Uiteindelijk moeten ook deze twee kwesties in het beheersplan goed afgedicht worden. 
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5 Beheerskader , definitie en operational isatie  

 

Het onderzoek naar de nieuwe IrisZorgactiviteiten aan de Terborgseweg in te Doetin-

chem kent de volgende drie hoofonderdelen: 

 

 Een analyse van de doelgroep op basis van interviews en (beleids)stukken, informatie van 

IrisZorg rond het psychisch en verslavingsprofiel van voornamelijk potentiële bewoners van 

de woonvoorziening en een overlastprofiel op basis van politie-informatie; 

 Een veiligheidsanalyse op basis van incidenten die in een half jaar in het centrum van Doetin-

chem gepleegd zijn, interviews en een enquête onder omwonenden van de wijk De Pas; 

 Een inventarisatie van potentiële partners die overlastreducerende instrumenten kunnen in-

zetten. 

 

We gaan in de achtereenvolgende drie paragrafen dieper in op bovenstaande punten. 

De eerste drie paragrafen zijn te beschouwen als een samenvatting. Daarna volgt in 

paragraaf 5.4 de beschrijving van structurele overlast en de definitie van onaanvaard-

bare overlast, welke te beschouwen is als basis voor de toekomstige 

overlastmonitoring rond de nieuwe voorziening aan de Terborgseweg. Het hoofdstuk 

sluit in paragraaf 5.5 af met een epiloog. 

 

5.1 De doelgroep 

Van de 118 personen die bij IrisZorg in een traject zitten, komen hooguit 34 mensen 

voor de woonvoorziening in aanmerking. Van die 34 mensen is van achttien mensen 

een psychisch en een verslavingsprofiel ontvangen. Het psychisch profiel van die men-

sen loopt uiteen van lichte psychiatrische problematiek tot de zwaardere, met daaraan 

gekoppeld gedragsproblemen. Dit laatste houdt in dat mensen snel boos kunnen wor-

den, ruzie krijgen met mensen om zich heen en heftig reageren op wat er om hen 

heen gebeurt. Van de achttien personen zijn er twaalf verslaafd aan alcohol. Andere 

verslavingen komen ook voor, maar minder. Ook persoonlijkheidsstoornissen komen 

voor. In het algemeen moet er rekening mee gehouden worden dat veel bewoners van 

de woonvoorziening kampen met zowel een verslaving als psychiatrische problematiek.  

Van de mensen die door IrisZorg getraceerd zijn (66 personen) maar nog niet in 

een traject zitten, is beduidend minder tot niets bekend over de psychiatrische en ver-

slavingsproblematiek. Ook is het profiel van mensen in de nachtopvang, geschorsten 

en zorgmijders niet te geven. Daarom is het van belang om de beheersmaatregelen 

ruim in te zetten, om te zorgen dat de overlast hanteerbaar blijft. 

 

D e  d o e l g r o e p  e n  i n t a k e  

Doordat de doelgroep op te splitsen is in bewoners in de woonvoorziening, mensen in 

de nachtopvang, geschorsten en zorgmijders, is de beheersmatige situatie complexer 

dan die in Wehl. IrisZorg heeft het voornemen om in de woonvoorziening mensen met 
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doorstroommogelijkheden op te nemen (door ons ‘potentiële reïntegreerders’ ge-

noemd) of mensen die langer willen blijven (de ‘rustzoekers’). Van deze mensen valt 

minder overlast te verwachten dan van de mensen in de nachtopvang, de geschorsten 

en de zorgmijders, hoewel de laatste subgroep mogelijk niet in de buurt van de nieuwe 

voorziening wil zijn. Voor de mensen in de nachtopvang en de geschorsten is het mo-

gelijk dat de volgende scenario’s optreden: 

 

 Mensen die ’s ochtends uit de nachtopvang komen en geen gebruik gaan maken van de dag-

opvang worden geacht naar buiten te gaan. Juist rond die tijd lopen schooljongeren door de 

Emmastraat. Wederzijdse overlast is dan niet uitgesloten; 

 Minder binding met de voorziening kan leiden tot minder binding met regels; 

 Geweigerde personen voor de nachtopvang die overlast geven. 

 

Bij sommige omwonenden bestaat het vermoeden dat de nieuwe opvang van IrisZorg 

een regionaal/provinciaal aanzuigende werking heeft. Volgens de beleidsplannen en al 

hetgeen vanuit de gemeente Doetinchem is geopperd, lijkt dit niet de bedoeling. 

Het is wel de vraag of de wens om alleen Achterhoekers toe te laten nog hanteer-

baar en controleerbaar is met een voorziening zoals die in het Dalespand gepland 

staat. Immers, volgens de interviews is het voor IrisZorg mogelijk om daklozen van 

buiten de Achterhoek (al dan niet tijdelijk) in Doetinchem te vestigen. Hoewel de voor-

keur voor Achterhoekers in de woonvoorziening volgens IrisZorg blijft bestaan, 

betekent dit in de praktijk dat het bij niet-Achterhoekers vooral om 'negatieve door-

stroom' zal gaan: daklozen die bijvoorbeeld in Nijmegen in de woonvoorziening niet 

hanteerbaar zijn en 'een treetje lager' (de nachtopvang) worden gezet in Doetinchem, 

omdat er in Nijmegen geen plaats is. Of mensen uit de nachtopvang die in een andere 

stad niet-hanteerbaar zijn en in Doetinchem geplaatst worden. Alleen zou het om niet 

veel van deze ‘externen’ gaan. 

Toch resteert de vraag wat er gebeurt als er gaten vallen in de bezetting van de 

woonvoorziening en de nachtopvang. Vanwege de sluitende exploitatienoodzaak bij 

IrisZorg is het dan niet uitgesloten dat er van elders daklozen, hoe positief ze ook zijn 

ingesteld, binnengehaald zullen worden en dat er dus minimaal sprake is van een aan-

zuigende werking van daklozen. Het is aan de gemeente om hier kritisch tegenover te 

blijven staan en deze ontwikkeling beter dan tot op heden gebeurt te blijven monito-

ren. 

  

Het Toegangs- en Herplaatsingsmodel is een eerste aanzet tot datgene dat de Doetin-

chemse politiek heeft bedoeld met 'opvang voor de Achterhoekse dakloze'. Het model 

voorziet hierin door een maximumaantal van dergelijke 'negatieve doorstromers' van 

buiten de Achterhoek naar Doetinchem te halen, ondanks dat het IrisZorg vrij staat 

om niet-Achterhoekers in het Dalespand te plaatsen. 
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We zijn ons als onderzoekers bewust van een mogelijk hiaat in het model, namelijk het 

(al dan niet tijdelijk) inschrijven van een dakloze in Doetinchem. Daardoor wordt via 

een administratieve handeling de bedoeling achter het Toegangs- en Herplaatsingsmo-

del omzeild. We verwachten in dit kader dat IrisZorg en de administratie van de 

gemeente Doetinchem daarom extra maatregelen nemen om tijdelijke overschrijvin-

gen te controleren en te monitoren. Het Toegangs- en Herplaatsingsmodel is als volgt 

opgesteld: 

 

Figuur 5.1: Toegangs- en Herplaatsingsmodel 

 
Toegang tot woon-
voorziening: 

Toegang tot nacht-
opvang: 

Herplaatsing bui-
ten Doetinchem: 

1e ring: Achterhoekers 
in het IrisZorgtraject 

Rustzoekers en po-
tentiële 
reïntegreerders; 

Vanuit de woonvoor-
ziening, na schorsing 

Na herhaaldelijk 
overlast geven, als 
negatieve door-
stroom en schorsen 
niet werkt 

2e ring: Achterhoekers 
die door IrisZorg zijn 
getraceerd  

Rustzoekers en po-
tentiële 
reïntegreerders; 

Rustzoekers en po-
tentiële 
reïntegreerders; 

Na herhaaldelijk 
overlast geven, als 
negatieve door-
stroom en schorsing 
niet werkt 

3e ring: niet-
Achterhoekers in een 
IrisZorgtraject 

Positieve doorstro-
mers (rustzoekers en 
potentiële reïnte-
greerders) 

Positieve doorstro-
mers (rustzoekers en 
potentiële reïnte-
greerders) 

Na constatering van 
twee overlastfeiten 

4e ring: Achterhoekers 
die door IrisZorg zijn 
getraceerd 

 Sociaal onaangepas-
ten 

Na herhaaldelijk 
overlast geven, als 
schorsen niet werkt 

5e ring: niet-
Achterhoekers in een 
IrisZorgtraject 

 Negatieve doorstro-
mers, maximaal een,  
maximale termijn 
verblijf vastleggen 

Na constatering van 
twee overlastfeiten 

 

5.2 De veiligheidsanalyse 

De bij de politie geregistreerde incidenten wijzen uit dat er in het centrum van Doetin-

chem diverse vormen van overlast voorkomen. Samengevat gaat het qua locaties om 

de volgende overlast: 
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Tabel 5.1: Constateringen op basis van de overlastlocaties 

Incidentcategorie Constatering 

Vermogen/fietsendiefstal Voornamelijk rond de Veemarkt, in het uitgaanscentrum, rond de 

Veemarkt en het raadhuis en op het stationsterrein 

Ruzie/openbare orde/ver-

nieling/belediging/verzet 

In het gehele gebied, met de nadruk op het uitgaansgebied en de 

Veemarkt 

Drugs/zwervers/ 

verward persoon 

Voornamelijk rond de (Korte) Kapoeniestraat, langs de Terborgse-

weg, bij de Raadhuisstraat, J.F. Kennedylaan/Roozengaardseweg, 

op het stationsterrein en bij de Ambachtstraat 

Geweld Voornamelijk rond de Veemarkt, het uitgaanscentrum en de Am-

bachtstraat 

 

Ook in De Pas, de naast het Dalespand gelegen woonwijk, komt overlast voor. Het 

gaat dan vooral om overlast van uitgaanspubliek, voetbalsupporters, (hang)jongeren 

en daklozen. 

 Het onderzoek resulteert daarnaast in een prognose van de overlastplegers die 

voor bepaalde soorten overlast verantwoordelijk zijn. Daarbij is onderscheid gemaakt 

tussen bewoners van de woonvoorziening, bewoners van de nachtopvang en dealers. 

In het algemeen gaat het dan om criminele overlast (vermogensdelicten, vernielingen, 

geweld en dealen), openbare-ordeoverlast (rondhangen, bier/drugs in openbare ruimte 

gebruiken en openbare orde verstoren) en audiovisuele overlast (verloederd uiterlijk 

en schreeuwen).  

Daarnaast is het ook mogelijk dat overlastgevende schooljeugd de doelgroep lastig 

gaat vallen, maar ook dat beïnvloedbare schooljeugd aanhaakt bij de doelgroep. 

 

Als het gaat om kwetsbare groeperingen worden veelal de ouderen, kinderen en 

schooljeugd die in de wijk verblijven, genoemd. Onder de schooljeugd maken we ver-

schil in ‘passief kwetsbaren’ (jeugd die zich door aanwezigheid van de doelgroep 

onveilig voelt) en ‘actief kwetsbaren’ (jeugd die toenadering tot de doelgroep zoekt). 

 

De meest waarschijnlijke looproute naar het centrum is via de Terborgseweg. Het is 

echter niet geheel uitgesloten dat ook routes door de wijk De Pas gaan lopen als de 

beheersmaatregelen niet toereikend genoeg zijn.  
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5.3 Invulling van het beheerskader 

In de zogenaamde congruentiehypothese (Eysink Smeets et al., 2010) is aangegeven 

dat het voor overlastbestrijdende partners belangrijk is om op een zichtbare manier 

overlast en verloedering tegen te gaan.  

Op basis van al hetgeen in deze rapportage is beargumenteerd, volgen in deze pa-

ragraaf de kaders voor het beheer van de nieuwe voorziening. Het doel hiervan is om 

daklozengerelateerde overlast, met name in de wijk De Pas, rond het station en rond 

de Terborgseweg, zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

De uitvoering van de beheerskaders, uitgewerkt in het beheersplan, ligt niet alleen bij 

IrisZorg, maar bij diverse partners, zoals gemeente, politie, bewaking, wijkwachten, 

een beveiligingsbedrijf, maar ook bij burgers zelf. Mede gezien het brede potentieel 

aan instrumenten bij die partners werken we toe naar een gedetailleerd pakket maat-

regelen voor het beheerskader. 

 Het beheerskader is vormgegeven als een blauwdruk voor een variabel beheers-

plan. De gedachte erachter is om niet twee instrumenten met hetzelfde karakter en 

hetzelfde doel tegelijkertijd in te zetten. Pas als blijkt dat het eerste instrument tekort 

schiet of bepaalde overlast toeneemt, kan gekozen worden voor de extra maatregel. In 

tabel 5.2 is het beheerskader uitgewerkt. Daarin staan als Basisvariant alle instrumen-

ten die moeten worden opgenomen in het beheersplan en moeten worden uitgevoerd. 

Vetgedrukt staan de instrumenten die moeten worden ingezet als ‘opplusmogelijkheid’, 

dus wanneer de basisvariant niet voldoende blijkt bij het tegengaan van overlast. 
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Tabel 5.2: In te zetten instrumenten in het beheerskader 

Soort Instrumenten Basisvariant 

Locatie-

gebonden 

- Blowverbod uitvoeren 

- Alcoholverbod uitvoeren 

- Ophoudverbod De Pas in huisregels IrisZorg 

- IrisZorg: dealverbod binnen straal van 500 meter in huisregels 

- Gebiedsverbod De Pas uitvoeren (als ophoudverbod niet werkt) 

 

Selectie-

beleid  

- Toegangs- en Herplaatsingsmodel doorvoeren 

- Alternatieve opvang voor geschorsten regelen 

Intern 

beheer 

 

- Individueel begeleidingsplan opstellen 

- Drank- en drugsgebruik in nieuwe voorziening toestaan/in huisregels opnemen 

- Eisen voor schorsing verduidelijken in huisregels 

- Huisregels uniformeren 

- Overlast tijdens ‘tussenuur’ (tussen 9 en 10 uur ’s ochtends) voorkomen 

- Dealerregel: geen ‘vrienden’ in de nieuwe voorziening 

- In- en uitgaanscontrole 

- Nachtopvangsysteem aanpassen: voorkomen dat daklozen geweigerd worden 

- Dagbesteding voor zowel woonvoorziening als nachtopvang intensiveren naar 

minimaal 24 uur per persoon per week 

- Pro-actieve bewaking (tijdens spitsuren, opplussen bij toename overlast) 

- Tassenvisitatie bij de ingang(en) 

Toezicht - Inzet Wijkwachten voor signaleren overlast 

- Inzet Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) voor signaleren overlast 

- Inzet leerlingen Graafschap College voor signaleren overlast in pauze 

- Regelmatig contact met vertegenwoordiger Stadsarrangement Doetinchem en 

daarmee overlastreducerende afspraken maken  

- Medewerkers IrisZorg intern instrueren op herkennen en oplossen overlast 

Overlast 

melden 

- Aannemen calamiteit via 112 

- Aannemen overige meldingen via 0900-8844  

Handhaving - Politieoptreden bij calamiteit (via 112) 

- Pro-actief politieoptreden (informeel contact met bewoners van de voorziening) 

- Repressief politieoptreden: strafrecht en APV 

- Pro-actieve bewaking (tijdens spitsuren, opplussen bij toename overlast) 

- Overlastbeheersing in De Pas door veldwerkers IrisZorg 

- Vuil/afval rond Dalespand dagelijks verwijderen 

Zorg-, 

werk- en 

monitorka-

ders 

- Samenwerking met GGNet intensiveren 

- Dagbesteding verplicht opleggen 

- Uitvoeren periodieke beheerscommissie 

- Up to date registratiesysteem daklozen opzetten 

Burger- en 

onderne-

merszaken 

- Sociale controle 

- Signaleren van overlast 

- Melden van overlast 

- (Collectief) winkelverbod Terborgseweg opzetten (op initiatief ondernemers) 

Overige 

maatrege-

len 

- Afspraken met ondernemers Terborgseweg maken over winkelbezoek 

- Afspraken maken met directe buren (Sigarenmagazijn Dimmedaal, bestuur be-

graafplaats en Graafschap College) 

- Aanleveren van fietsen(project) voor bewoners van de voorziening 

- Scholeninformatie opzetten en uitvoeren op naastgelegen scholen 

- Aanpassen verlichting Emmastraat door de gemeente 
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5.4 Structurele overlast en de definitie van onaanvaardbare overlast 

Een belangrijke constatering is dat er voor de komst van de voorziening aan de Ter-

borgseweg al sprake is van structurele overlast, zowel in het centrum van Doetinchem 

als rond het Dalespand. Gezien het stedelijke karakter van Doetinchem ligt de overlast 

veelal op het gebied van overlast door voetbalsupporters, schooljeugd, vervuiling van 

de openbare ruimte en drugs-, alcohol- en daklozenproblematiek. Bewoners van de 

wijk De Pas geven aan dat dit ook in hun wijk voorkomt. 

De verwachting is dat het vestigen van de voorziening aan de Terborgseweg tot 

minder overlast voor geheel Doetinchem zal leiden. Meer opgevangen daklozen en 

minder loopbewegingen door de concentratie van woonvoorziening, dag- en nachtop-

vang zijn hiervoor als redenen aan te dragen. 

Ervan uitgaande dat de voorgestelde beheerskaders zullen worden uitgewerkt en 

ingezet, is de verwachting voor de situatie rond de nieuwe voorziening aan de Ter-

borgseweg dat overlast kan voorkomen, maar hanteerbaar blijft. Als criminele en 

openbare-ordeoverlast na het treffen van beheersmaatregelen optreedt, is dit voorna-

melijk van de zijde van de mensen in de nachtopvang te verwachten. Het onderzoek 

wijst namelijk uit dat er binnen de potentiële groep bewoners van de nieuwe voorzie-

ning een verschil in binding met de opvang kan ontstaan. De verwachting is dat de 

kans op overlast toeneemt als een bewoner minder binding heeft met de voorziening. 

De meeste binding valt te verwachten bij de bewoners van de woonvoorziening, ook 

omdat daarin vaak de ‘rustzoekers’ en de ‘potentiële reïntegreerders’ gehuisvest wor-

den. De binding wordt minder als we kijken naar de mensen in de nachtopvang, vooral 

als ze geschorst worden of na sluitingstijd voor de deur van de nachtopvang staan. 

Ook als ‘externen’ (niet-Achterhoekers) als negatieve doorstromers de voorziening 

binnenkomen, is overlast niet uitgesloten. Op dit moment worden ‘externen’ nog niet 

structureel in Doetinchem gehuisvest, maar nog niet uitgesloten is dat dit wel gaat 

gebeuren. Daarmee wordt ook een ‘nieuwe’ overlastvorm geïntroduceerd, namelijk 

door een subgroep daklozen die niet bekend is met de situatie in Doetinchem en mo-

gelijk een zwaarder profiel heeft. Als er zich een dreigende overlastsituatie rond de 

nachtopvang voordoet, zal dit naar verwachting veelal rond 9 en 23 uur zijn. Die twee 

tijdsbestekken verdienen extra aandacht. 

De audiovisuele overlast, die veelal door omwonenden, ondernemers en passanten 

zal worden ervaren, is de minst beïnvloedbare overlastvorm. Dit is namelijk voor een 

groot deel terug te voeren op de veiligheidsperceptie en de persoonlijke visie op de 

nieuwe voorziening van deze burgers. Wat uit onderzoeken elders blijkt, is dat de er-

varen overlast van burgers na verloop van tijd afneemt. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat het verstandig is om hoge verwachtingen rond overlastcij-

fers te temperen. Het betreft namelijk door de politie geregistreerde incidenten. Dit wil 

zeggen dat dit niet een volledig beeld geeft van alles wat zich in de onderzochte ge-

bieden voordoet. Bovendien is het op dit analyseniveau niet mogelijk om dalingen 
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danwel stijgingen in incidenten toe te wijzen aan bepaalde burgers, in dit geval (voor-

malig) dak- en thuislozen. Een te stringente focus op cijfers brengt ook gevaren met 

zich mee wanneer er toegezegd wordt dat een woonvoorziening zal sluiten wanneer 

overlastcijfers toenemen; dit kan wel eens een uitnodiging aan de burgers zijn om 

extra veel overlast te gaan melden. 

 

De term ‘structurele overlast’ herbergt ook een vorm van lijdzaamheid in zich, in de 

zin dat dit soort overlast gewoon geaccepteerd moet worden omdat er weinig aan te 

doen is. Daarom willen we benadrukken dat het belang van een beheerscommissie 

groot is. Bij die commissie moeten de verantwoordelijkheid en het mandaat liggen om 

de overlast periodiek te monitoren, om zo de beheersmaatregelen eventueel bij te 

sturen, met als doel de overlast in ieder geval te stabiliseren tot te laten dalen. Mede 

daarom hebben we de beheerscommissie ook opgenomen bij de potentiële partners in 

de aanpak van de overlast. 

 De beheerscommissie moet minimaal bestaan uit een gemeentevertegenwoordi-

ger, de politie, IrisZorg, iemand van het Graafschap College (namens alle scholen), 

een ondernemer van de Terborgseweg, een omwonende uit de wijk De Pas en eventu-

eel een vertegenwoordiger vanuit het Stadsarrangement Doetinchem. We voorzien 

drie hoofdtaken: 

 

• Overlastbeheersing op basis van periodieke overlastcijfers, verdiepend casusmateriaal en 

‘zachte’ informatie; 

• Tussentijds bijsturen/vernieuwen van beheersinstrumenten; 

• Bijhouden van een actuele lijst met daklozen die voor bewoning in de nieuwe voorziening in 

aanmerking komen. 

 

Vooral het laatste punt lijkt niet gemakkelijk realiseerbaar, aangezien een actuele lijst 

met daklozen regelmatig de nodige registratietijd vergt en nu al blijkt dat partijen de 

verantwoordelijkheid niet direct oppakken. De vraag is, welke instantie hiervoor ver-

antwoordelijk moet worden, maar de gemeente danwel IrisZorg lijken hiervoor de 

aangewezen partners. 

 

O n a a n v a a r d b a r e  o v e r l a s t  

Gezien de veel bredere doelgroep dan die voor het Domushuis in Wehl, volstaat de 

daarvoor opgestelde definitie van onaanvaardbare overlast niet. De woonvoorziening 

en een deel van de dagbesteding die in de voorziening komt, zijn, de aantallen daarge-

laten, qua doelgroep grofweg te vergelijken met het Domushuis in Wehl. Natuurlijk 

zijn er verschillen, bijvoorbeeld de 'aanvliegroute' van de doelgroep, zoals de toevoer 

via het reclasseringscircuit bij het Leger des Heils, maar vanuit het perspectief van 

‘rustzoekers’ en ‘potentiële reïntegreerders’ lijkt de doelgroep op elkaar. 
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De doelgroep die de nieuwe voorziening zal huisvesten, is breder, met name als het 

gaat om de subgroep van de mensen in de nachtopvang, de subgroep van de ge-

schorsten, de ‘externen’ en als 'bijverschijnsel', de subgroep van de zorgmijders. Juist 

bij deze groepen bestaat de kans op meer overlastgevend gedrag, waardoor de vereis-

ten voor de definitie ook zwaarder zijn. 

We breiden de definitie voor de situatie rond de nieuwe voorziening aan de Ter-

borgseweg daarom uit met het aspect 'verantwoordelijkheid'. We geven hiervan een 

voorbeeld: de omstandigheid dat IrisZorg mensen uit de nachtopvang na 23 uur wei-

gert of mensen schorst, ontslaat IrisZorg niet per definitie van de verantwoordelijkheid 

te voorkomen dat deze personen in de toekomst geen overlast meer plegen. Met an-

dere woorden: wanneer deze mensen (al dan niet tijdelijk) buiten de voorziening 

geplaatst worden, ligt de verantwoordelijkheid primair bij IrisZorg om te voorkomen 

dat een persoon overlast gaat geven. De verantwoordelijkheid hoeft niet direct in be-

geleiding door IrisZorg zelf te liggen, maar kan bijvoorbeeld ook in de overdracht 

richting een andere instantie, zoals bewaking of politie liggen. Zo moet IrisZorg bij de 

bewakingsdienst melden dat zij een cliënt voor de nachtopvang heeft geweigerd. De 

bewakingsdienst dient vervolgens de cliënt eventueel te kalmeren, te monitoren en bij 

het plegen van overlast de politie in te schakelen. Hetzelfde geldt voor andere situa-

ties, zoals: 

 

 het vervuilen van de straat; 

 het niet-naleven van huisregels (bijvoorbeeld het toch de wijk De Pas inlopen). 

 

Verantwoordelijkheid voor het voorkomen van overlast in de toekomst is dus iets an-

ders dan de verantwoordelijkheid die belanghebbende organisaties hebben bij het 

uitvoeren van hun taak. Met betrekking tot bijvoorbeeld het Stadsarrangement Doetin-

chem ligt de verantwoordelijkheid voor de afhandeling van concrete daklozenoverlast 

bij de stewards van Syntus, de stationstoezichthouders op het station en uiteindelijk 

de politie. De verantwoordelijkheid om in de toekomst dezelfde soort overlast van deze 

overlastpleger tegen te gaan, ligt evenwel bij IrisZorg. Het voorgaande beschouwend, 

stellen we voor de IrisZorgactiviteiten in de nieuwe voorziening de volgende definitie 

van onaanvaardbare overlast voor:46 

  

Onaanvaardbare overlast is aan de voorziening of zijn bewoners te relateren (subjectieve 

en objectieve) overlast die door de verantwoordelijke partijen in het beheersplan niet 

binnen de daarin vastgestelde tijd wordt opgepakt danwel overgedragen en die de par-

tijen, al dan niet in samenhang met partners, niet binnen de vastgestelde tijd kunnen 

oplossen. Onder „oplossen‟, wordt verstaan dat de overlast verholpen is en het overlastin-

cident geregistreerd is. 

                                                

46. Vetgedrukt staat de extra invulling die in vergelijking met de definitie voor Wehl aan de defi-

nitie voor onderhavig onderzoek is gegeven. 
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In een poging de definitie van onaanvaardbare overlast te omvatten, stuiten we op het 

vaker voorkomend probleem dat een definitie vaak lang en ondoorzichtig wordt. Daar-

om operationaliseren we de definitie richting het zogenaamde 

verantwoordelijkheidsheidsmodel. In dit model leggen we vast bij wie voor welke soort 

overlast de verantwoordelijkheid ligt voor het voorkomen van overlast in de toekomst. 

 

Het verantwoordelijkheidssmodel wordt gebiedsgebonden. Dit houdt in dat we op basis 

van de onderzoeksresultaten een voorlopig ‘Dalespandgebied’ benoemen.47 In dat ge-

bied (zie figuur 5.1) wijzen we bepaalde partners specifiek aan als hoofdaansprakelijke 

voor het tegengaan van bepaalde soorten overlast in de toekomst.  

 

Figuur 5.2: Het Dalespandgebied (gearceerd) 

 

                                                

47. Het staat de beheersmatige partners natuurlijk vrij om dit gebied aan te passen. 
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Het verantwoordelijkheidsmodel staat in tabel 5.3 weergegeven. 

 

Tabel 5.3: Gebiedsgebonden verantwoordelijkheidsmodel voor de doelgroep 
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Audiovisuele overlast in:          

- Dalespandgebied 1 2 2 3 3 3 3 3 3 

- Niet-Dalespandgebied 1 2 3 3 3 3 3 3 3 

          
Openbare-ordeoverlast in:          

- Dalespandgebied 1 2 2 3 3 3 3 3 3 

- Niet-Dalespandgebied 2 1 3 3 3 3 3 3 3 

          
Criminele overlast in:          

- Dalespandgebied 2 1 3 3 3 3 3 3 3 

- Niet-Dalespandgebied 2 1 3 3 3 3 3 3 3 

          1= primaire aansprakelijke voor de structurele aanpak van de overlast 

2= aansprakelijk voor de aanpak van overlast na overdracht door de primaire partner en accepta-

tie van de overdracht door de secundaire partner 

3= alleen aansprakelijk voor het signaleren en melden van overlast 

 

De gemeente is als partner buiten dit verantwoordelijkheidsmodel gebleven, maar in 

de praktijk vertaald richting wijkwachten en BOA’s. De essentie van het model is dat 

de primaire en secundaire partners overlast in onderlinge afstemming moeten oppak-

ken; het niet-nemen van maatregelen tegen de overlast is dan op partnerniveau te 

bestempelen als onaanvaardbare overlast. 

 

Het verantwoordelijkheidsmodel dient nog nader ingevuld te worden in het nog te 

schrijven beheersplan. Hiervoor gelden de volgende suggesties: 

 

 Een gradatie in vormen van overlast is wenselijk. Van de lichtste tot de zwaarste categorie 

stellen we de volgende reeks voor: audiovisuele overlast, openbare orde- danwel APV-feiten, 

overtredingen, een lichte categorie misdrijven (bijvoorbeeld winkeldiefstal) en ten slotte een 

zware categorie misdrijven (bijvoorbeeld geweld). 

 Ook stellen we een gradatie in reactietermijnen na overlast voor. De reactietijd voor audiovi-

suele overlast (bijvoorbeeld bedelen bij de supermarkt) dient kort (maximaal een kwartier) te 

zijn. Hetzelfde geldt voor de zware categorie misdrijven. Het is voor te stellen dat op het 
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openbare-ordefeit rondhangen binnen een uur gereageerd moet zijn. Voor afval en straatvuil 

gelden de langste termijnen; hier denken we aan 24 uur. 

 

De zorgmijders nemen een aparte plek in, omdat uit de interviews blijkt dat de ver-

antwoordelijke instanties nu vaak geen grip hebben op zorgmijders. Het door 

geïnterviewden regelmatig aangehaalde beeld van de dakloze die in een tot zijn on-

derbroek gescheurde broek loopt en een nieuwe broek weigert, is in dit kader treffend. 

Van deze specifieke groep is sowieso nog onduidelijk of ze zich rond het Dalespand zal 

ophouden, aangezien ze vaak niets van deze instantie wil. Toch gelden ook voor deze 

groep de externe maatregelen, om zoveel mogelijk overlast te voorkomen. 

 

Het is van belang om overlast te monitoren, om zo te bepalen welke structurele over-

last al dan niet acceptabel is. Een beheerscommissie, minimaal bestaande uit een 

gemeentevertegenwoordiger, de politie, IrisZorg, iemand van het Graafschap College 

(namens alle scholen), een ondernemer van de Terborgseweg, een omwonende uit de 

wijk De Pas en eventueel een vertegenwoordiger vanuit het Stadsarrangement Doetin-

chem, is daarvoor essentieel. We voorzien drie hoofdtaken: 

 

 Overlastbeheersing op basis van periodieke overlastcijfers, verdiepend casusmateriaal en 

zachte informatie; 

 Tussentijds bijsturen/vernieuwen van beheersinstrumenten; 

 Bijhouden van een actuele lijst met daklozen die voor bewoning in de nieuwe voorziening in 

aanmerking komen. 

 

Vooral het laatste punt lijkt niet eenvoudig realiseerbaar, aangezien een actuele lijst 

met daklozen regelmatig de nodige registratietijd vergt. De vraag is, welke instantie 

hiervoor verantwoordelijk moet worden. 

 

5.5 Epiloog 

Dit onderzoek is dankzij meningen van omwonenden, ondernemers en professionals, 

cijfermateriaal en een analyse van documenten tot stand gekomen en leidt tot een 

breed pakket aan beheersmaatregelen.  

Het onderzoek is tot stand gekomen in een krachtenveld van meningen, belangen 

en cijfers en daarmee complex te noemen. Dit is inherent aan het onderzoek, want 

effectonderzoek is niet uit te voeren binnen de periode waarin onderhavig onderzoek 

uitgevoerd is. 

 

IrisZorg heeft aangegeven dat er zo snel mogelijk Portakabins op het terrein van het 

Dalespand geplaatst zullen worden. Deze zijn bestemd voor de mensen in de woon-

voorziening. Zoals ook in eerder onderzoek (Kuppens en Ferwerda, 2011) pleiten we 

voor het van tevoren uitwerken van het interne en externe beheersplan. We voorzien 
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anders dat het overlastbeheer en de daarvoor verantwoordelijke beheerspartners niet 

voldoende duidelijk zullen zijn. Daarbij moet tevens worden bekeken of de beheers-

plannen aan het verantwoordelijkheidsmodel voldoen. 

 

Strikt genomen, is pas bij een volledige bezetting van de woonvoorziening en de dag- 

en nachtopvang te bepalen hoe het overlastniveau zich ontwikkelt. Dit neemt niet weg 

dat beheersmaatregelen, onder aansturing van de begeleidingscommissie, tussentijds 

bijgesteld kunnen worden. Alleen op die manier blijft het beheer rond de nieuwe voor-

ziening aan de Terborgseweg actueel, hetgeen de overlastreductie ten goede zal 

komen. 
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Bijlage 1 : Geïnterviewden  

 

Naam Instantie 

Mevr. Van Manen  

Dhr. Pelgrim 

Mevr. Baalman 

Dhr. Van der Haar 

Mevr. Duits 

Mevr. Smit 

Dhr. Bouwmeister 

Dhr. Koekman 

Mevr. Koekman sr. 

Mevr. Koekman jr. 

Mevrouw Thannhauser 

Dhr. Verwijs 

Mevr. Rachmat 

Dhr. Snijder 

Mevr. Meijer 

Mevr. Kunst sr. 

Mevr. Kunst jr. 

Mevr. Wennink 

Casper ten Hietbrink 

Willem Greven 

Dhr. Beving 

Dhr. Hermans 

Dhr. Martens 

Mevr. De Vries 

Dhr. Van Sandwijk 

Dhr. Hurkmans  

Mevr. Vriezen 

Dhr. Heebing 

Mevr. Van Bree 

Dhr. Luub 

Hans Rede 

Mevr. Bombeld 

Mevr. Van der Doelen 

Dhr. Tijman 

Dhr. De Vries 

Mevr. Römer 

Dhr. Izaks 

Dhr. Rutten 

Mevr. Beving 

Dhr. Tiemessen 

Mevr. Wientjes 

Dhr. Ordelman 

IrisZorg 

IrisZorg 

IrisZorg 

Graafschap College 

Omwonende 

Omwonende 

Politieregio Noord- en Oost-Gelderland 

Sigarenmagazijn Dimmedaal 

Sigarenmagazijn Dimmedaal 

Sigarenmagazijn Dimmedaal 

Politieregio Noord- en Oost-Gelderland 

Omwonende 

Omwonende/Initiatiefwerkgroep De Pas 

Gemeente Doetinchem 

Omwonende 

Omwonende 

Omwonende 

Omwonende 

Omwonende 

Omwonende 

Omwonende/Initiatiefwerkgroep De Pas 

Omwonende/Initiatiefwerkgroep De Pas 

Omwonende/Initiatiefwerkgroep De Pas 

Omwonende/Initiatiefwerkgroep De Pas 

Omwonende/Initiatiefwerkgroep De Pas 

St. Ludgercollege 

Brudo slaapkamerspeciaalzaak 

Brudo slaapkamerspeciaalzaak 

Bakkerij Ten Veen 

Bakkerij Ten Veen 

Practicon  

Basisschool De Pas 

Wijkvereniging De Pas 

Wijkvereniging De Pas 

Onze Lieve Vrouwe Kerk (Pas Kerk) 

COOP 

Louise Aalbers bloemsierkunst 

Ondernemersvereniging Doetinchem 

Loefs Mode in Stoffen/Fournituren 

Centrummanagement Doetinchem 

Bureau Handhaving, gemeente Doetinchem 

Gemeente Doetinchem 

 

Daarnaast hebben vijf geïnterviewden, zowel omwonenden als drie ervaringsdeskundi-

gen, anoniem hun mening gegeven. Ten slotte is twee dienstdoende Buitengewone 

Opsporingsambtenaren kort naar hun dagelijkse werkzaamheden gevraagd. 
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Bijlage 2: Analyse-uitvraag pol itie  

 

In dit voorstel verzoeken we als onderzoekers van Bureau Beke aan de analist van de 

politie van Noord- en Oost-Gelderland, locatie Doetinchem, om een data-extractie in 

BVH uit te voeren. Deze data-extractie heeft betrekking op de periode oktober 2010 

tot en met maart 2011, en is bedoeld om invulling te geven aan een cijfermatige 

benadering van overlastgerelateerde incidenten in het centrum van Doetinchem. Dit 

om te bepalen hoe de stand van zaken rond die straten is vóórdat de nieuwe voorzie-

ning van IrisZorg aan de Terborgseweg gaat starten. 

 

A. Om welk gebied gaat het? 

We willen graag incidenten die in de wijken CENTRUM 1, CENTRUM 2, CENTRUM 3 en 

CENTRUM 4 hebben plaatsgevonden. Daarnaast verzoeken we om de incidenten die in 

de BROEKWEG en AMBACHTSSTRAAT (wijk 5F) hebben plaatsgevonden.  

 

B. Om welke data gaat het? 

Het gaat om de volgende incidenten die we graag uit BVH geselecteerd zien:  

 

Maatschappelijke klasse BVH 

A10 DIEFSTAL (OOK BRAAK) UIT/VANAF PERSONENAUTO 

A12 DIEFSTAL (OOK BRAAK) UIT/VANAF ANDERE VERVOERMIDDE 

A20 INBRAAK WONING 

A21 INBRAAK BOX/GARAGE/SCHUUR/TUINHUIS 

A22 INBRAAK WINKEL 

A23 INBRAAK BEDRIJF/KANTOOR 

A24 INBRAAK SPORTCOMPLEX 

A25 INBRAAK HOTEL/PENSION 

A26 INBRAAK SCHOOL 

A27 INBRAAK ANDERE GEBOUWEN 

A30 DIEFSTAL IN/UIT WONING (GEEN BRAAK) 

A31 DIEFSTAL IN/UIT SCHOOL (GEEN BRAAK) 

A32 DIEFSTAL IN/UIT BEDRIJF/KANTOOR (GEEN BRAAK) 

A33 DIEFSTAL IN/UIT HOTEL/PENSION (GEEN BRAAK) 

A34 DIEFSTAL IN/UIT BOX/GARAGE/SCHUUR/TUINHUIS (GEEN B 

A35 DIEFSTAL IN/UIT SPORTCOMPLEX (GEEN BRAAK) 

A36 DIEFSTAL IN/UIT ANDERE GEBOUWEN (GEEN BRAAK) 

A40 ZAKKENROLLERIJ/TASSENROLLERIJ 

A50 WINKELDIEFSTAL 

A60 DIEFSTAL VAN EEN DIER 

A70 DIEFSTAL VAN PERSONENAUTO 

A71 DIEFSTAL VAN MOTOR/SCOOTER 

A72 DIEFSTAL VAN FIETS 

A73 DIEFSTAL VAN BROMFIETS/SNORFIETS 

A74 DIEFSTAL VAN ANDER VERVOERMIDDEL 

A75 DIEFSTAL VAN VAARTUIG 

A76 DIEFSTAL VAN VRACHTAUTO/BESTELAUTO 
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A80 VERDUISTERING (EVT. IN DIENSTBETREKKING) 

A81 HELING 

A82 CHANTAGE / AFPERSING 

A90 OVERIGE (EENVOUDIGE) DIEFSTAL 

A95 OVERIGE DIEFSTALLEN DMV BRAAK 

B10 DIEFSTAL (OOK BRAAK) UIT/VANAF PERSONENAUTO GEVLGD 

B12 DIEFSTAL (OOK BRAAK) UIT/VANAF VERVOERMID GEVLGD D 

B20 INBRAAK WONING GEVOLGD DOOR GEWELD 

B21 INBRAAK BOX/GARAGE/SCHUUR/TUINHUIS GEVOLGD DOOR GE 

B22 INBRAAK WINKEL GEVOLGD DOOR GEWELD 

B23 INBRAAK BEDRIJF/KANTOOR GEVOLGD DOOR GEWELD 

B24 INBRAAK SPORTCOMPLEX GEVOLGD DOOR GEWELD 

B26 INBRAAK SCHOOL GEVOLGD DOOR GEWELD 

B27 INBRAAK ANDERE GEBOUWEN GEVOLGD DOOR GEWELD 

B30 DIEFSTAL IN/UIT WONING GEVOLGD DOOR GEWELD (GEEN B 

B31 DIEFSTAL IN/UIT SCHOOL GEVOLGD DOOR GEWELD (GEEN B 

B32 DIEFSTAL IN/UIT BEDRIJF/KANTOOR GEV DOOR GEWELD (G 

B33 DIEFSTAL IN/UIT HOTEL/PENSION GEV DOOR GEWELD (GEE 

B34 DIEFSTAL IN/UIT BOX/GARAGE/SCHUUR/TUINHUIS GEV DR 

B35 DIEFSTAL IN/UIT SPORTCOMPLEX GEVLGD DOOR GEWELD (G 

B36 DIEFSTAL IN/UIT ANDERE GEBOUWEN GEV DOOR GEWELD (G 

B40 ZAKKENROLLERIJ/TASSENROLLERIJ GEVOLGD DOOR GEWELD 

B50 WINKELDIEFSTAL GEVOLGD DOOR GEWELD 

B60 DIEFSTAL VAN PERSONENAUTO GEVOLGD DOOR GEWELD 

B61 DIEFSTAL VAN MOTOR/SCOOTER GEVOLGD DOOR GEWELD 

B62 DIEFSTAL VAN FIETS GEVOLGD DOOR GEWELD 

B63 DIEFSTAL VAN BROMFIETS/SNORFIETS GEVOLGD DOOR GEWE 

B64 DIEFSTAL VAN ANDER VERVOERMIDDEL GEVOLGD DOOR GEWE 

B70 STRAATROOF 

B72 OVERVAL IN WONING 

B73 OVERVAL OP OVERIGE OBJECTEN 

B74 OVERVAL OP GELDINSTELLING/-LOPER 

B95 OVERIGE DIEFSTALLEN (OOK BRAAK) MET/GEVOLGD DOOR G 

C10 VERNIELING VAN/AAN AUTO 

C20 VERNIELING VAN/AAN OPENBAAR VERVOER/ABRI 

C30 VERNIELING VAN/AAN OPENBAAR GEBOUW 

C40 VERNIELING OVERIGE OBJECTEN 

C50 VANDALISME/BALDADIGHEID 

C60 DIERENMISHANDELING 

D20 RIJDEN ONDER INVLOED DRUGS/MEDICIJNEN 

D21 RIJDEN ONDER INVLOED ALCOHOL 

D22 WEIGEREN VOORLOPIG ONDERZOEK 

D23 WEIGEREN ADEMANALYSE 

D24 WEIGEREN BLOEDPROEF 

E10 SCHIETPARTIJ (ZONDER GEVOLGEN) 

E11 VECHTPARTIJ (ZONDER GEVOLGEN) 

E12 BURENRUZIE (ZONDER GEVOLGEN) 

E13 HUISELIJKE TWIST (ZONDER GEVOLGEN) 

E15 STEEKPARTIJ (ZONDER GEVOLGEN) 
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E16 RUZIE/TWIST (ZONDER GEVOLGEN) 

E30 ONGEVAL/ONWEL PERSOON 

E321 GELUIDSOVERLAST PARTICULIEREN 

E322 GELUIDSOVERLAST HORECA(BEZOEKERS) 

E33 OVERLAST DOOR GESTOORD/OVERSPANNEN PERSOON 

E34 MELDING GLUURDER 

E35 MELDING OVERLAST JEUGD 

E36 OVERLAST VUURWERK (ZONDER GEVOLGEN) 

E38 OVERLAST IVM DRUGS 

E391 OVERLAST STALKER 

E41 OVERLAST ZWERVERS 

F10 OVERIGE DELICTEN OPENBARE ORDE 

F11 OPENLIJKE GEWELDPLEGING TEGEN GOEDEREN 

F12 OPENLIJKE GEWELDPLEGING TEGEN PERSONEN 

F13 BRANDSTICHTING 

F15 HUISVREDEBREUK 

F16 LOKAALVREDEBREUK 

F17 WEDERSPANNIGHEID (VERZET) 

F18 NIET VOLDOEN AAN BEVEL/VORDERING 

F19 OVERIGE MISDRIJVEN TEGEN HET OPENBAAR GEZAG 

F30 VALSE IDENTITEIT OPGEVEN 

F40 BEZIT HARD-DRUGS (LIJST 1) 

F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

F42 HANDEL E.D. HARD-DRUGS (LIJST 1) 

F43 HANDEL E.D. SOFTDRUGS (LIJST 2) 

F44 VERVAARDIGEN HARD-DRUGS (LIJST 1) 

F45 VERVAARDIGEN SOFTDRUGS (LIJST 2) 

F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

F47 OVERIGE DRUGSDELICTEN 

F50 DISCRIMINATIE 

F51 BELEDIGING 

F520 OPENBARE SCHENNIS DER EERBAARHEID 

F521 VERKRACHTING 

F522 AANRANDING 

F523 OVERIGE ZEDENMISDRIJVEN 

F530 BEDREIGING 

F531 OVERIGE MISDRIJVEN TEGEN DE PERSOONLIJKE VRIJHEID 

F532 GIJZELING/ONTVOERING 

F540 DOODSLAG/MOORD 

F542 OVERIGE MISDRIJVEN TEGEN HET LEVEN 

F550 EENVOUDIGE MISHANDELING 

F551 ZWARE MISHANDELING 

F552 OVERIGEN MISHANDELING 

 

C. Hoe willen we de data graag aangeleverd hebben? 

Bij voorkeur ontvangen we de analyses in Excel. De onderzoekers van Beke hebben 

van mevrouw Thannhauser vernomen dat betrouwbare BVH-cijfers vanaf oktober 2010 

aan te leveren zijn. Vanaf die maand willen we daarom de data graag ontvangen. Uit-
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eindelijk is het de bedoeling dat we de incidenten tot en met maart 2011 meenemen in 

het onderzoek. Bij voorkeur krijgt ieder incident in Excel een aparte rij. Per rij willen 

we graag de volgende gegevens in achtereenvolgende kolommen: 

 

 Maatschappelijke klasse (zie ook onderdeel B); 

 Omschrijving maatschappelijke klasse (zie ook onderdeel B); 

 Wijkaanduiding (Centrum 1 t/m 4 of 5F); 

 Postcode: vier cijfers; 

 Postcode: twee letters; 

 Dag van incident; 

 Tijdstip van incident; 

 Is het een aangifte? 

 Is het een melding? 

 Is het een vrije mutatie? 
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Bijlage 3: Categorie-indeling incidenten BVH 

 
Geweld 

aanranding 

bedreiging 

diefstal in/uit woning met geweld (geen braak) 

doodslag/moord 

eenvoudige mishandeling 

inbraak bedrijf/kantoor met geweld 

openlijke geweldpleging tegen personen 

overige diefstallen (ook braak) met geweld 

overige zedenmisdrijven 

verkrachting 

zware mishandeling 

Vermogen/fietsendiefstal 

diefstal (ook braak) uit/vanaf andere vervoer-

middelen 

diefstal (ook braak) uit/vanaf personenauto 

diefstal in/uit bedrijf/kantoor (geen braak) 

diefstal in/uit box/garage/schuur/tuinhuis/erf 

(geen braak) 

diefstal in/uit school (geen braak) 

diefstal in/uit woning (geen braak) 

diefstal van bromfiets/snorfiets 

diefstal van fiets 

diefstal van personenauto 

heling 

inbraak bedrijf/kantoor 

inbraak box/garage/schuur/tuinhuis  

inbraak sportcomplex 

inbraak winkel 

inbraak woning 

overige (eenvoudige) diefstal 

overige diefstallen dmv braak 

overval op overige objecten 

straatroof 

verduistering (evt. in dienstbetrekking) 

winkeldiefstal 

zakkenrollerij/tassenrollerij 

Drugs/zwervers/verward persoon 

aantreffen drugs (geen verdachte) 

bezit hard-drugs (lijst 1) 

bezit softdrugs (lijst 2) 

handel e.d. hard-drugs (lijst 1) 

handel e.d. softdrugs (lijst 2) 

overige drugsdelicten 

overlast door verward/overspannen persoon 

overlast ivm drugs 

overlast zwervers 

vervaardigen softdrugs (lijst 2) 

Ruzie/openbare orde/vernieling/belediging/verzet 

belediging 

brandstichting 

burenruzie (zonder gevolgen) 

huiselijke twist (zonder gevolgen) 

huisvredebreuk 

lokaalvredebreuk 

melding overlast jeugd 

niet voldoen aan bevel/vordering 

overige delicten openbare orde 

overlast stalker 

ruzie/twist (zonder gevolgen) 

valse identiteit opgeven 

vandalisme/baldadigheid 

vechtpartij (zonder gevolgen) 

vernieling overige objecten 

vernieling van/aan auto 

vernieling van/aan openbaar gebouw 

wederspannigheid (verzet) 

weigeren ademanalyse 
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Bijlage 4: Vragenl i jst bewoners wijk De Pas  

 
Geachte omwonende, 
 

Zoals u mogelijk weet, voert Bureau Beke de veiligheidsanalyse uit. Maandag 14 maart 

is een informatiebijeenkomst van IrisZorg geweest. Daarin, maar ook in een onder-

houd met wijkvereniging De Pas, kwam naar voren dat ook via een vragenlijst naar uw 

mening over de gevolgen van de vestiging van een woonvoorziening aan de Terborg-

seweg gevraagd kan worden. 

 

Vandaar dat we deze vragenlijst hebben opgesteld, in de hoop dat u deze wilt terug-

mailen naar j.kuppens@beke.nl. 

 

Gezien de tijdsplanning in het onderzoek zullen wij de vragenlijsten die uiterlijk 31 

maart zijn binnengekomen meenemen in het onderzoek. Uw inbreng zal worden ge-

bruikt bij het inventariseren van de veiligheidssituatie rond de nieuwe voorziening en 

het opstellen van het beheerskader. 

 
 

Onderdeel A: Algemene vragen 

 

1. Wat is uw naam? 
 

 

2. Op welk adres woont u? Graag inclusief postcode vermelden. 
 

 

3. Wat is uw mailadres en telefoonnummer (indien wij u nog een aanvullende vraag 
willen stellen) 
 

 
 

Onderdeel B: Vragen over de huidige overlastsituatie in de directe omgeving 

 

4. Met welk soort overlast heeft u al te maken gehad in uw directe omgeving? 
 
 

 

5. Waar speelt de in vraag 4 aangegeven overlast zich exact af? Graag zo specifiek 

mogelijk, dus op straatniveau beschrijven. 
 
 

 

mailto:j.kuppens@beke.nl
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Onderdeel C: Vragen over de toekomstige overlastsituatie in de directe omgeving 

 

6. Met welk soort overlast krijgt u te maken als de woonvoorziening aan de Terborg-

seweg komt? 
 
 

 
 

7. Waar gaat de in vraag 6 aangegeven overlast zich exact afspelen? Graag zo speci-

fiek mogelijk, dus op straatniveau beschrijven. 
 
 

 
 

Onderdeel D: Vragen over kwetsbare groepen onder bewoners/burgers 

 

8. Voor welke burgers in de wijk De Pas zal de nieuwe woonvoorziening de grootste 
gevolgen hebben? 
 
 

 
 

Onderdeel E: Ruimte voor overige opmerkingen/suggesties 

 

9. Mocht u nog opmerkingen en/of suggesties hebben, dan kunt u ze hier plaatsen. 

 
 
  

 

Wij danken u hartelijk voor het invullen van de vragenlijst. 
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Bijlage 5: Relevante APV-artikelen van gemeente Doeti nchem  

 

Artikel 2:44A Dragen gevaarlijke voorwerpen 

1. Het is verboden op een openbare plaats, met inbegrip van daaraan gelegen voor 

publiek toegankelijke gebouwen en terreinen, een mes, slagwapen, knuppel, katapult, 

pijl en boog of een ander voorwerp dat als wapen kan worden gebruikt, openlijk bij 

zich te dragen. 

2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor wapens behorende tot de cate-

gorieën I, II, III en IV van de Wet wapens en munitie en voor zover door het bij zich 

dragen van deze voorwerpen de openbare orde of veiligheid niet in gevaar komt of kan 

komen. 

 

Artikel 2:45 Betreden van plantsoenen en dergelijke 

Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden zich te bevinden in of op door 

de gemeente aangewezen en in onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoe-

nen, groenstroken of grasperken, buiten de daarin gelegen wegen of paden. 

 

Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen 

1. Het is verboden: 

a. op een openbare plaats te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument, 

overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hekheining of ande-

re afsluiting, verkeersmeubilair en daarvoor niet bestemd straatmeubilair; 

b. zich op een openbare plaats zodanig op te houden dat aan weggebruikers of be-

woners van nabij de weg gelegen woningen onnodig overlast of hinder wordt 

veroorzaakt. 

2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien 

door artikelen 424, 426bis of 431 van het Wetboek van Strafrecht of artikel 5 van de 

Wegenverkeerswet 1994. 

 

Artikel 2:48 Hinderlijk drankgebruik 

1. Het is verboden op of aan een openbare plaats alcoholhoudende drank te nuttigen 

indien dit gepaard gaat met gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- 

en leefklimaat aantasten of anderszins overlast veroorzaken. 

2. Het is verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van de navolgende ge-

bieden, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en 

dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben: 

a. elk gebied binnen een straal van 100 meter rond een station, bushalte of een 

taxistandplaats; 

b. winkelcentra, parkeergarages en overkappingen, alsmede het gebied dat om een 

dergelijk object is gelegen, te weten het gebied binnen een afstand van 100 meter 

van de buitenste grenzen van dat object; 
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c. onder bruggen, viaducten en in tunnels, alsmede het gebied binnen een straal 

van 100 meter van de buitenste grenzen van dat object; 

d. andere door het college aangewezen gebieden. 

3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid geldt niet voor: 

a. een terras dat deel uitmaakt van een inrichting, als bedoeld in artikel 1 van de 

Drank- en Horecawet; 

b. de plaats, niet zijnde een inrichting, als bedoeld onder a, waarvoor een onthef-

fing geldt krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet. 

4. De burgemeester kan in een vergunning als bedoeld in artikel 2:25, lid 1, onder 

door hem te stellen voorwaarden ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestel-

de verbod. 

 

Artikel 2:48A Hinderlijk drankgebruik op schoolpleinen en dergelijke 

Het is verboden alcoholhoudende drank te nuttigen of al dan niet aangebroken flessen, 

blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben op schoolpleinen, 

kinderspeelplaatsen, speelvelden, delen van een openbare plaats waarop kinder-

straatmeubilair is geplaatst, zandbakken, trapvelden en hangplekken, alsmede het 

gebied binnen een afstand van 100 meter van de buitenste grenzen van deze plaatsen 

en objecten. 

 

Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen 

1. Het is verboden: 

a. zich zonder redelijk doel in een portiek of poort op te houden; 

b. zonder redelijk doel in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een ge-

bouw te zitten of te liggen. 

2. Het is aan anderen dan bewoners of gebruikers van flatgebouwen, appartementsge-

bouwen en soortgelijke meergezinshuizen en van gebouwen die voor publiek 

toegankelijk zijn, verboden zich zonder redelijk doel te bevinden in een voor gemeen-

schappelijk gebruik bestemde ruimte van zo'n gebouw. 

 

Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten 

Het is verboden zich zonder redelijk doel op een voor anderen hinderlijke wijze op te 

houden in of op een voor het publiek toegankelijk portaal, telefooncel, wachtlokaal 

voor een openbaar vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling of een andere soort-

gelijke, voor het publiek toegankelijke ruimte dan wel deze te verontreinigen of te 

bezigen voor een ander doel dan waarvoor de desbetreffende ruimte is bestemd. 

 

Artikel 2:74 Drugshandel op straat 

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden op of aan de weg post te 

vatten of zich daar heen en weer te bewegen en zich op of aan wegen in of op een 

voertuig te bevinden of daarmee heen en weer of rond te rijden, met het kennelijke 
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doel om middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelij-

kende waar, al dan niet tegen betaling af te leveren, aan te bieden of te verwerven, 

daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen. 

 

Artikel 2:74A Openlijk softdrugsgebruik en -bezit 

1. Het is verboden op door de burgemeester aangewezen wegen of weggedeelten sof-

drugs te gebruiken of openlijk voorhanden te hebben. 

2. Onder softdrugs worden verstaan: de middelen, genoemd in lijst II, onderdeel B, 

behorende bij de Opiumwet. 

 

Artikel 3:9 Straatprostitutie 

1. Het is verboden, door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze, 

passanten tot prostitutie te bewegen, uit te nodigen dan wel aan te lokken. 

2. Met het oog op de naleving van het in het eerste lid gestelde verbod, kan door poli-

tieambtenaren het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te 

verwijderen. 

 

Artikel 4:6 Overige geluidhinder 

1. Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Be-

sluit toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten 

op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder 

wordt veroorzaakt. 

2. Het college kan van het verbod ontheffing verlenen. 

3. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien 

door de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuur-

werkbesluit of de provinciale Milieuverordening Gelderland. 

 

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen 

1. Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van 

geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden. 

2. Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan: het bij het aan-

bieden van goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, 

dan wel bij het aanbieden van diensten aanvaarden van geld of goederen, indien daar-

bij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten 

dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd. 

3. Het verbod geldt niet voor een inzameling die in besloten kring wordt gehouden.  
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Bijlage 6: Huisregels woonvoorziening Doetinchem  
 

U gaat wonen in de woonvoorziening van IrisZorg, Kapoeniestraat te 

Doetinchem. Om met elkaar goed te kunnen wonen en werken, heb-

ben we een aantal leefregels opgesteld waaraan u zich dient te 

houden.  

 
 
1. AANWEZIGHEID 

 Als u de voorziening verlaat meldt u dat van tevoren aan de begeleiders. 

 U kunt tussen 23.00 en 07.00 uur de voorziening niet verlaten, tenzij hier an-

dere afspraken over gemaakt zijn met de hulpverlening. 
 De nachtrust gaat in om 24.00 uur.  
 Wanneer u de woonvoorziening verlaat dient u zich af te melden via de inter-

com bij de uitgang en aan te geven wanneer u weer wordt terugverwacht, 
mede in verband met de brandveiligheidsvoorschriften. 

 

2.  GEDRAG 

 
 Behandel en benader uw medebewoners met RESPECT. 

 Storend of agressief gedrag, binnen- of buitenshuis is niet toegestaan.  

Agressief gedrag 

 -Bij fysieke agressie wordt de opname beëindigd 

 -Bij verbale agressie volgt een schorsing van een week van 8.45 uur tot 22.30 
uur. Bij een onhoudbare (werk) situatie voor de hulpverleners wordt er geke-
ken naar een andere oplossing. 

 -Bij herhaalde verbale agressie kan de opname beëindigd worden. 
 
3. ALCOHOL, DRUGS EN GEVAARLIJKE VOORWERPEN 

 
 U mag beperkt drinken op uw kamer, u mag echter geen drank bewaren op uw 

kamer.  
 U kunt op vier momenten op een dag bier (2 stuks per keer) ophalen bij een 

van de begeleiders.  
Tijden: 09.00 uur; 13.00 uur; 17.00 uur; 20.00 uur  

 Er wordt geen alcohol uitgegeven als u reeds dronken bent. 

 Indien u dronken bent dan dient u tot 22.30 uur buiten blijven. 
 Indien er alcohol op uw kamer gevonden wordt dan dient u een week lang elke 

dag van 8.45 uur tot 22.30 uur buiten de woonvoorziening te blijven 
 Indien u voor één tweede keer betrapt wordt, dan wordt er een afspraak ge-

maakt voor verslavingszorg/ detox. 
 In de woonvoorziening wordt niet gedeald 

 U mag geen wapens en/of gevaarlijke voorwerpen in uw bezit hebben.  
 
4. MAALTIJDEN 
 

 De maaltijden worden gezamenlijk gebruikt, tenzij u anders hebt afgesproken 
met de begeleider.  

 Maaltijden worden niet op eigen initiatief buiten de vaste tijden verzorgd.  

 U blijft aan tafel tot iedereen klaar is. 
 Tijden maaltijden 

o Ontbijt  08.30 uur - 9.30 uur 
o Lunch  12.00 uur -13.00 uur 

o Avondeten 17.30 uur -18.30 uur. 
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 Als u niet mee-eet dient u zich ‘s ochtends af te melden bij de hulpverlener. 
 
5. GEBRUIK VAN DIVERSE VERTREKKEN  
 

 U krijgt een sleutel van uw eigen kamer waarvoor borg (€50,00) betaald moet 
worden 

 Op uw kamer mag u bezoek ontvangen in overleg met de dienstdoende woon-
begeleider 

o Bezoek moet om uiterlijk 22.00u weg zijn 
o Bezoek mag geen alcohol drinken 
o Bezoek mag niet aanwezig zijn bij het gebruik van de maaltijden 

o Bezoek mag niet op andere kamers of in de woonkamer komen 

o Bezoek moet zich volgens de geldende afspraken gedragen 
 De woonkamer is tussen 22.30 uur en 07.30 uur gesloten. 
 Iedere bewoner gebruikt het toilet op de eigen etage. 

 
6. MEDICIJNEN 

 
 Medicijnen dient u af te geven aan een van de woonbegeleiders, zij zullen deze 

volgens voorschrift verstrekken. 
 
7. WAARDEVOLLE SPULLEN 
 

 U kunt waardevolle spullen bij de hulpverleners in bewaring geven, hiervoor 

zijn kluisjes beschikbaar.  
 IrisZorg accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies. 

 

8. FINANCIËLE ZAKEN 
 

 U tekent een beheersovereenkomst ten behoeve van uw inkomsten. 
 U ontvangt wekelijks een bedrag ter vrije besteding. De hoogte van dit bedrag 

is afhankelijk van uw inkomsten. 
 
9. HUISHOUDELIJKE TAKEN (CORVEE) 
 

 De woonbegeleider verdeelt de huishoudelijke taken volgens een rooster in 
overleg met u. 

 -U ruimt uw slaapkamer op en zorgt dat het schoon blijft. 
 -U wast uw kleding zelf (zie schema op de afdelingen) Wasmiddel kunt u afha-

len bij de woonbegeleider. 
 

10. PRIVACY 
 

 De voordeur wordt alleen door woonbegeleiders geopend.  

 De post wordt door woonbegeleiders aangenomen en verdeeld. 
 De Wet op de Privacy is van kracht binnen de woonvoorziening. 
 U heeft inzage in uw persoonlijk dossier, samen met uw vaste woonbegeleider. 

 
11. HYGIËNE 
 

 Uw vuile was kunt u wassen in de machine op de derde etage. De woonbege-

leider /huishoudelijk medewerker kan u daarbij helpen. 
 IrisZorg is niet aansprakelijk voor schade aan het ingeleverde wasgoed. 
 Na gebruik van douche, wasbak , toilet, woonkamer en rookruimte dient u de-

ze schoon achter te laten. 
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12. OVERIGE 
 

 Huisdieren zijn niet toegestaan. 
 U dient bij het betrekken van uw kamer een linnenpakket aan te schaffen voor 

80 euro. 
 

13. DIEFSTAL/BESCHADIGING 

 

 Eigendommen van cliënten 

o IrisZorg stelt zich niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of 

diefstal van eigendommen van cliënten. 

 

 Eigendommen van IrisZorg: 
o Bij diefstal en/of beschadigingen van eigendommen van de woonvoor-

ziening IrisZorg wordt er te allen tijde aangifte gedaan bij de politie en 
de ontstane schade zal verhaald worden op de cliënt. Dit kan mogelijk 
beëindiging van de opname als gevolg hebben. 

 
14. VERTREK CLIËNT 
 

 Bij vertrek dient de cliënt zijn/haar kamer schoon achter te laten.  

 Wanneer de kamer niet door de cliënt is schoongemaakt, zullen de schoon-
maakkosten van € 50,- in rekening worden gebracht. 

 Bij vertrek dient de cliënt al zijn/haar eigendommen mee te nemen. Wanneer 
dit niet door de cliënt wordt gedaan, heeft IrisZorg het recht deze binnen 2 
weken te verwijderen.  

 Bij vertrek wordt de kamer/appartement gecontroleerd door de woonbegelei-

der m.b.t. beschadigingen dan wel vermissing van inventaris. De hieruit 
voortvloeiende kosten worden verhaald op de cliënt. 

 
15. FIETSENSTALLING 
 

 De fietsen dienen in de daarvoor bestemde fietsenstalling aan de voorkant van 
het gebouw geplaatst te worden.  

 Voor diefstal en beschadiging is IrisZorg niet aansprakelijk. 

 

Ondergetekende gaat akkoord met de bovengestelde huisregels van IrisZorg. 

 

Handtekening cliënt 
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Bijlage 7: Huisregels nachtopvang Doetinchem  

 

1. Niet op tijd afmelden betekent 3 nachten geen slaapplaats. 

2. U bent voor 23.00 uur binnen, te laat betekent 3 nachten geen slaap- 

  plaats. 

3. Behandel iedereen binnen de DV met respect! Storend of agressief gedrag 

heeft uitzetting tot gevolg. 

4. Gevaarlijke voorwerpen zijn niet toegestaan binnen de nachtopvang. 

5. Gebruik van alcohol of drugs is niet toegestaan binnen de nachtopvang. 

6. De nachtopvang wordt regelmatig gecontroleerd op gevaarlijke voorwer- 

pen, drugs en alcohol. 

7. Gebruik van het elektrische kooktoestel is niet toegestaan. Gebruik van de 

 magnetron staat vrij. 

8. Nachtrust gaat in om 0.30 uur. Doordeweeks heeft iedereen om 9.00 uur 

de slaapzaal verlaten, in het weekend om 10.00 uur.  

9. Er mag niet gerookt worden in het gebouw, m.u.v. de open ruimte.  

10. Medicatie is voor eigen verantwoordelijkheid, maar moet wel worden inge- 

 leverd op kantoor. 

11. IrisZorg accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies en/of diefstal van 

 waardevolle zaken. 

12. Iedereen ruimt zijn eigen afwas op, ook het bed wordt netjes achtergela- 

  ten. 

13. Bij een nieuwe opname dient u zich eerst te douchen en schone kleding 

aan te trekken. Op maandag, woensdag en vrijdag wordt er kleding ge-

wassen.  

14. Bij diefstal of beschadiging van IrisZorg eigendommen wordt aangifte ge-

daan bij de politie en de schade verhaalt op de cliënt. 

15. Fietsen horen in de fietsenstalling. 

16. Huisdieren zijn niet toegestaan.  

17. Overlast in de buurt betekent 3 dagen schorsing. 

 

 

Ondergetekende gaat akkoord met de bovengestelde huisregels van IrisZorg. 

 

Handtekening cliënt  

 

………………………………… 
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Bijlage 8: Huisregels dagopvang Doetinchem  

 

Iedereen die gebruik maakt van de dagopvang dient zich te houden aan onderstaande 

regels. Iedere bezoeker wordt geacht deze huisregels te kennen. De huisregels worden 

bij binnenkomst aan iedere nieuwe bezoeker verstrekt en zijn verder in het gebouw 

duidelijk zichtbaar opgehangen. 

 
1. Aanwezigheid en afwezigheid 

 Als u de voorziening verlaat meldt u dat van tevoren aan de dienstdoende 
medewerker / begeleider 

 Bij het verlaten van het pand blijft u niet hangen rondom het Wedeo com-
plex 

  Zie hiervoor ook punt 14 Overlastbestrijding 
 

2. Gedrag 
 Behandel en benader de medewerker / begeleider en uw medebezoekers 

met respect 
 Storend of agressief gedrag (fysiek of verbaal) leidt tot een waarschuwing 

of tijdelijke uitzetting 

 Bij fysieke agressie volgt een uitzetting + aangifte + 3 maanden schorsing 
 

3. Wapens en gevaarlijke voorwerpen 
 Wapens en/of gevaarlijke voorwerpen dient u bij binnenkomst direct in te 

leveren bij de hulpverlening aan de receptie 
 Als een dergelijk wapen of gevaarlijk voorwerp bij binnenkomst niet wordt 

ingeleverd volgt er een onvoorwaardelijk toegangsverbod van 6 maanden 
 Bij overtreding van de wapenwet wordt er aangifte bij de politie gedaan 

 
4. Alcohol en drugs 

 Gebruik van alcohol is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde ruimte 
 Gebruik van drugs is niet toegestaan 
 U dient alcohol bij binnenkomst af te geven bij de hulpverlening. De drank 

wordt in een afgesloten kast bewaard en aan u uitgereikt voor het gebruik 
in de daarvoor bestemde ruimte. Bij verlaten van het pand kunt u het 
overgeblevene weer mee krijgen 

 

5. Maaltijden en dagstructuur 
 08.30 uur    Open 
 08.30 uur – 09.30 uur Koffie (brood op de vuist) 

 10.30 uur    Koffie 
 12.00 uur    Tafels dekken, voorbereidingen voor de lunch en  

      corvee 
 12.30 uur – 13.30 uur Lunch 
 (de receptie en in- en uitgang zijn gesloten om onrust te voorkomen) 
 15.00 uur    Koffie 
 17.00 uur    Tafels dekken, voorbereidingen warme maaltijd en  

      corvee 
 17.30 uur – 18.30 uur Warme maaltijd 
 (de receptie en in- en uitgang zijn gesloten om onrust te voorkomen) 
 18.30 uur    Koffie 
 20.00 uur    Sluiten 

 



V o o r z i e n i n g  i n  b e w e g i n g  -  8 8  -  

  Activiteitenruimte 
 09.30 uur – 12.00 uur Open 
 14.00 uur – 16.00 uur Open 

 

  Alcoholgebruikruimte 
 09.00 uur – 10.30 uur Open 
 13.30 uur – 15.00 uur Open 
 16.00 uur – 17.00 uur Open 
 18.30 uur – 19.30 uur Open 
 

6. Gebruik van diverse vertrekken in de Dagopvang 

 U mag in het gebouw niet roken, met uitzondering van de daarvoor aan-

gewezen ruimte 
 U mag alleen met toestemming van de begeleiding op de bovenverdieping 

van het pand komen 
 

7. Medicijnen 

 Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor medicatiegebruik, u dient echter 
wel de medicatie af te geven aan te hulpverlening 

 
8. Waardevolle spullen 

 U kunt waardevolle spullen bij de hulpverleners van de dagopvang in be-
waring geven, er zijn hiervoor kluisjes beschikbaar 

 IrisZorg accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies en/of diefstal 

 
9. Huishoudelijke taken 

 Corvee werkzaamheden rondom koffie en maaltijden 

 
10. Hygiëne 

 Handdoek en washandje krijgt u van de hulpverlening. Na gebruik levert u 
deze weer in bij de hulpverlening 

 Tegen een vergoeding van € 0,50 kunt u gebruik maken van de douche 
 Na gebruik van douche, wasbak en WC dient u deze schoon achter te laten 
 Tegen een vergoeding van € 0,50 kunt u gebruik maken van de wasma-

chine en droger om uw was te doen 
 

11. Diefstal / beschadiging 

 Eigendommen van bezoekers 
o IrisZorg stelt zich niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of 

diefstal van eigendommen van bezoekers 
 Eigendommen van IrisZorg 

o Bij diefstal en/of beschadiging van eigendommen van IrisZorg of 
andere bezoekers wordt altijd aangifte gedaan bij de politie 

o De ontstane schade zal verhaald worden op de bezoeker 

o Er kan mogelijk toelating tot de dagopvang ontzegd worden 
 

12. Fietsenstalling 
 De fietsen dienen in de daarvoor bestemde fietsenstalling aan de voorkant 

(?) van het pand geplaatst te worden 
 Voor diefstal en beschadiging stelt IrisZorg zich niet aansprakelijk 

 

13. Huisdieren 
 Huisdieren zijn niet toegestaan 
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14. Overlastbestrijding 
IrisZorg heeft met bedrijven, omwonenden en politie afspraken gemaakt over het 

voorkomen van overlast op straat en in de directe omgeving van de Broekstraat en 

Terborgseweg. Het gaat dan onder meer om: drinken, luidruchtig rondhangen, 

herrie maken, vernielingen, urineren etc. Daarnaast is afgesproken dat het op 

straat slapen in de directe omgeving van het WEDEO complex zal worden tegenge-

gaan. Als dit soort overlast wordt geconstateerd zullen de medewerkers van 

IrisZorg de overlastveroorzaker aanspreken. Dit kan leiden tot en maatregel waar-

bij aan de bezoeker de toegang tot de dagopvang voor drie dagen kan worden 

ontzegd. Bij herhaling van overlastgevend gedrag zullen zwaardere maatregelen 

worden genomen. 

 
 Uitleg waarschuwingssysteem 

 Wanneer u zich niet houdt aan de huisregels, krijgt u een officiële 
waarschuwing 

 Een officiële waarschuwing kan worden weggewerkt indien u zich 
een maand hout aan de gedragsregels die binnen de dagopvang 
van toepassing zijn 

 Bij een 2e officiële waarschuwing wordt toelating tot de dagopvang 
(tijdelijk ontzegd) 

  
Deze huisregels maken deel uit van het Beheersplan “De Werkplaats” 
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Bijlage 9: Sanctieoverzicht dag- en nachtopvang  

 

Er wordt bij de genoemde overtredingen uitgegaan van een startpunt sanctie. Vanuit 

dit startpunt wordt bij iedere volgende overtreding de sanctie verhoogd volgens onder-

staand schema: 

 
  I. Uitnodiging tot samenwerking 
 II. Officiële waarschuwing 
III. Schorsing 

IV. Langdurige schorsing wordt altijd voorgelegd aan teamleider (cliënt wordt schrifte-
lijk geïnformeerd) 
 V. Gedwongen ontslag en beëindiging wordt beslist door afdelingsmanager. 

 
1 dag betekent 24 uur 
 

1) Dealen in of om de voorziening 

Startpunt sanctie III = schorsing 
Eerste keer:  waarschuwing 
Tweede keer:  schorsing van 1 dag 

Derde keer:  schorsing van 2 dagen 
 
2) Verbale agressie/ bedreiging/ discriminatie onderling 
Startpunt sanctie III = schorsing 

Eerste keer:  schorsing 7 dagen 
Tweede keer:  schorsing 14 dagen in overleg met teamleider 

Derde keer:  schorsing 1 maand evt. landurig in overleg met teamleider 
 
3) Lichamelijke agressie onderling 
Startpunt sanctie III = schorsing 
Eerste keer:  schorsing 3 maanden na overleg met leidinggevende 
 
4) Drank- of middelengebruik op niet toegestane plekken 

Startpunt sanctie III = schorsing 
Eerste keer:  waarschuwing 
Tweede keer:  schorsing 1 dag 
Derde keer:  schorsing 3 dagen 
 
5) Bezit wapens en andere verboden en/of gevaarlijke voorwerpen 

Startpunt sanctie IV = langdurige schorsing 

Eerste keer:  schorsing van minimaal 2 dagen, in overleg met teamleider. 
Tweede keer:  wordt bepaald door de teamleider 
 
6) Negeren aanwijzing personeel 
Startpunt sanctie I = uitnodiging tot samenwerking 
Eerste keer:  uitnodiging tot samenwerking 

Tweede keer:  officiële waarschuwing 
Derde keer:  schorsing van maximaal 3 dagen, evt. langdurig in overleg met 
teamleider. 
 
7) Vernieling/diefstal eigendommen IrisZorg 
Startpunt sanctie III = schorsing 
Eerste keer: schorsing 3 dagen, toegang na vergoeding schade (of treffen 

betalingsregeling) 
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Tweede keer: schorsing 7 dagen evt. landurig in overleg met teamleider, 
toegang na vergoeding schade (of treffen betalingsregeling) 

In beide gevallen kan aangifte worden gedaan bij Politie. 
 

8) Verstoring van de rust binnen de voorziening 
Startpunt sanctie I = uitnodiging tot samenwerking 
Eerste keer:  uitnodiging tot samenwerking 
Tweede keer:  schorsing van 1 dag 
Derde keer:  schorsing van 2 dagen, evt. langdurig in overleg met teamleider 
 
9) Sigaretten roken op niet toegestane plekken 

Startpunt sanctie II = officiële waarschuwing 

Eerste keer:  officiële waarschuwing 
Tweede keer:  schorsing van 1 dag 
 

10) Lastigvallen van andere gasten/ hoereren 

Startpunt sanctie II = officiële waarschuwing 

Eerste keer:  officiële waarschuwing 
Tweede keer:  schorsing van 1 dag 
 
11) Uitschelden/ verbale agressie naar personeel 
Startpunt sanctie I = uitnodiging tot samenwerking 
Eerste keer:  schorsing van 1 dag 
Tweede keer:  schorsing van 1 week 

Derde keer:  schorsing van maximaal 3 maanden na overleg met teamleider 

 
12) Bedreiging/ discriminatie naar personeel 
Startpunt sanctie IV = langdurige schorsing 
Eerste keer:  schorsing van 1 week, evt. langdurig na overleg met teamleider  
Tweede keer:  schorsing van 3 maanden, evt. langdurig in overleg met teamleider 
In beide gevallen kan aangifte worden gedaan bij Politie. 

  
13) Lichamelijke agressie naar personeel 
Startpunt sanctie IV = langdurige schorsing 
Eerste keer:  schorsing van 3 maanden, evt. langdurig in overleg met teamlei-
der. 
In het geval van agressie kan aangifte worden gedaan bij Politie. 

 
 
14) Niet verschijnen bij de nachtopvang voor 23:00 uur of de nachtopvang 

verlaten in tussen 23:00 en 7:30 uur zonder overleg met de nachtdienst 
Startpunt sanctie III = schorsing 
Eerste keer:  schorsing 3 nachten (ingaande de morgen erop) 
 

Indien de bewoner een huisregel overtreed die niet bij bovengenoemde sancties staat 
dien je overleg te plegen met de teamleider om een sanctie vast te stellen. Zorg dat 
de sanctie in overeenstemming is met de zwaarte van de overtreding.  
 
De nachtmedewerkers kunnen alleen schorsen bij fysieke agressie voor de duur van de 
nacht. In de ochtend dient er overleg gevoerd te worden met de teamleider. 
Bij verbale agressie of dreiging dient er overleg gevoerd te worden met de bereikbare 

dienst. 

 
 



 Politieregio Rotterdam Rijnmond

TGO Claes

Anton van Wijk, 

Ilse van Leiden

Henk Ferwerda

Re
ch

er
ch

ea
dv

ie
s

Rijnkade 84
6811 HD Arnhem
tel   026 - 443 86 19
fax  026 - 442 28 12

info@beke.nl
www.beke.nl




