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Samenvatting van de reacties op de conceptnota Antillianenbeleid 2010 – 2013. 
 
Wie Inhoud reactie Voorstel m.b.t. de nota 
Woningstichting Den 
Helder 

1. Voorwaarden laatste kansbeleid huisvesting: 
- 2 jaar begeleiding door een instelling; 
- niet de cliënt, maar de instelling huurt de 

woning 
    Blijkt moeilijk realiseerbaar. 
2. Woningstichting weigert geen ex-gedetineerden. 

1. Toevoeging in tekst § 4.6 voorlaatste alinea:  
“Woningstichting stelt als voorwaarden aan het tweede 
kans beleid: 

- 2 jaar begeleiding door een instelling; 
- niet de cliënt, maar de instelling huurt de woning 

Er is slechts een beperkt aantal instellingen die op deze 
wijze wil werken.” 
 
2. Wijzing tekst § 4.11 2e alinea: 
“Huisvesting is een probleem, ook al is er formeel voor 
veel ex-gedetineerden geen belemmering om zich in te 
schrijven als woningzoekende. De combinatie met andere 
problemen maakt huisvesting in de praktijk echter vaak 
moeilijk (zie ook paragraaf 4.6).” 
 

MEE Noord-West 
Holland 

Benaderingswijze spreekt aan. Doelgroep meldt zich 
nog nauwelijks bij MEE. Daarom vanaf 2009 afspraken 
gemaakt met team Vangnet en Advies en aangesloten 
bij Veiligheidshuis. Daardoor meer aanmeldingen.  
Betreurt dat MEE niet genoemd wordt in de nota.  

Toevoeging in tekst § 4.3 laatste alinea:  
“Deze ondersteuning wordt o.m. geboden door MEE, de 
ondersteuningsorganisatie voor mensen met een 
beperking. Dankzij samenwerking van MEE met het 
Veiligheidshuis is sprake van toename van het aantal 
Antilliaanse cliënten bij MEE.” 

Parlan Kan zich in grote lijnen vinden in beleidplan. Wil de 
komende jaren blijven bijdragen aan de speerpunten en 
aan het versterken van de inzet van de Antilliaanse 
gemeenschap, m.n. op gebied van jeugd en 
opvoedondersteuning. Kernwoorden zijn 
samenwerking en slechten van schotten. 

Geen wijzigingen. 

Klantmanager 
bijzondere doelgroepen 
PBZ. 

Gaat in op knelpunten t.a.v.  
- werk (behoefte aan individuele maatwerk-

trajecten naast reguliere aanpak via WNK;  
- huisvesting (groot probleem, niets te regelen, 

alle pogingen lopen stuk); 

Toevoeging aan tekst § 4.4 voorlaatste alinea: 
“Wel is bekend dat inmiddels enkele Antillianen op 
staande voet zijn ontslagen door WNK. Er is daarna geen 
alternatief voor reïntegratie. Er is voor deze doelgroep een 
sterke behoefte aan maatwerk naast het reguliere aanbod. 
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- schulden (groot deel van de doelgroep (kan) 
niet voldoen aan de formele eisen van 
schuldhulpverleningstraject; grotere investering 
in tijd nodig). 

- Signalering risicojongeren, de niet-melders 
(onttrekken zich aan alle hulpverlening en 
instanties, leven van de straat, is groep die 
overlast veroorzaakt). 

Vraagt actievere rol gemeente om de doelgroep aan het 
werk te krijgen (voorwaarde in 
aanbestedingsprocedure, leerwerktrajecten binnen 
gemeente). 
Verwerven extra middelen via ESF, 40+-wijken, 
Oranjefonds.  

Er zijn contracten met Socio na Trabou (o.a. terugkeer-
trajecten), het ROC (instroom in opleidingen zorg en 
administratie) en het marinebedrijf (de marine betaalt loon 
en de gemeente de opleidingskosten). De begeleiding voor 
deze cursisten ligt bij de klantmanager bijzonder 
doelgroepen van de afdeling PBZ (zie hieronder).” 
 
De problemen rond huisvesting zijn bekend. Er is intensief 
overleg gaande tussen gemeente, Woningstichting en 
Modheo.  
 
Het probleem van de niet-meldende jongeren zal worden 
besproken met het Veiligheidshuis, o.m. om inzicht te 
krijgen in aard en omvang van het probleem en mogelijke 
aanpak.  
 

Wijkmanagers Missen kwantifeerbare afspraken. 
Praktijk is weerbarstig, nog veel verbeteringen nodig 
op gebied van huisvesting, financiën en begeleiding.  
Goede eerste lijnsprofessionals nodig, o.a. 
straathoekwerker.  
Zijn reguliere instellingen voldoende toegerust voor 
werken met de doelgroep. 
Hoe risicogroepen te bereiken? 
Betere samenwerking vereist., ook in Veiligheidshuis.  
Aantal aspecten nader uitwerken, bv. rol Antiliaanse 
vrouwen.  
Meer aandacht voor inzet Antilliaanse gemeenschap, 
w.o. ook de kerken. 
Samenhang met aanvraag 40+-wijken. 

Geen wijzigingen in de nota. 
 
Veel van de genoemde knelpunten zijn bekend en komen 
ook in de nota aan de orde. O.m. via het Veiligheidshuis 
wordt getracht deze problemen het hoofd te bieden.  

Adviescommissie 
maatschappelijke 
opvang (vergadering  25 
maart 2010) 

Veel problemen van Antillianen zijn vergelijkbaar met 
die van anderen. Taboe op psychische en 
verslavingsproblematiek speelt breed. Geen schotten 
opwerpen.  
Outreachende aanpak werkt. Doorgeleiding moeizaam; 

Geen wijzigingen in de nota. 
 
Punt van cocaïnehandel zal worden opgenomen met de 
politie. 
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kost veel moeite mensen zelf verantwoordelijkheid te 
laten nemen.  
Toeloop ambulante woonbegeleiding Modheo onder 
Antillianen is sterk toegenomen na in dienst nemen 
Antilliaanse medewerkers.  
Brijder bereikt vrij veel oudere Antillianen in inloop; 
veel van hen hebben weinig perspectief.  
Meerwaarde Veiligheidshuis wordt niet door ieder 
gezien.  
Aandacht wordt gevraagd voor cocaïnehandel en 
dealers. Zou geen prioriteit zijn voor politie. 

Inspraakbijeenkomst 
7 april 2010 in 
schouwburg de 
Kampanje. 

Aandachtspunten: 
- Antillianenbeleid is tijdelijk beleid; toewerken 

naar een algemene aanpak. 
- Het ontbreken van de doelgroep op de inspraak.  
- Aanpakken overlast bij toekomstig MFC Nieuw 

Den Helder. 
- Drugspreventie 
- Werkloosheid 
- Beleid woningstichting. 
- Verzoek om afkortingen als bijlage op te 

nemen. 

Aan de nota wordt een pagina toegevoegd met afkortingen.  
 
Punt mogelijke overlast MFC zal onder de aandacht 
worden gebracht van politie, ketenbeheerder 
veiligheidshuis en coördinator MFC. Gezamenlijk 
afspraken maken over aanpak. 
 
Zorg t.a.v. drugsgebruik en –handel wordt besproken met 
de politie. 

 
 
OWS, A. de Ruiter, 23 april 2010. 


