
MOTIE CONTAINERWONINGEN 

MOTIE nr.: r'\ 2 \ 

datum raadsvergadering: 

\ l D 6 C E I"\ ~ E, r .... 
aan en en / verworpen 
ingetrokken angehouden 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 16 december 2019; 

constaterende dat: 
• het college van burgemeester en wethouders - gezien de recente beantwoording 

van de schriftelijke vragen - geen goed inzicht heeft in de overlastproblematiek 
als gevolg van deviant woongedrag; 

• het college van burgemeester en wethouders van mening is dat de realisatie van 
containerwoningen te prematuur is; 

• Woningstichting Den Helder het afgelopen decennium bezig is geweest met het 
realiseren van containerwoningen; 

• er al in 2013 prestatieafspraken lagen voor het plaatsen van container-woningen. 
Er is toentertijd hard gewerkt om het plaatsen van deze containerwoningen te 
realiseren door middel van - in eerste instantie een proef - met drie 
containerwoningen; 

overwegende dat: 
• er in onze gemeente een kleine groep mensen is die als gevolg van hun 

structureel afwijkende en ongewenste woongedrag in een normale 
woonomgeving anderen zwaar tot overlast zijn; 

• Voorbeelden van woonoverlast zijn geluidoverlast, overlastgevend bezoek, 
onaangepast gedrag, stankoverlast en vervuiling; 

• de gemeente een verantwoordelijkheid heeft voor een prettige woon- en 
leefomgeving voor alle inwoners; 

• instanties als Woningstichting Den Helder, politie, GGD etc. zich vaak geen raad 
weten met deze mensen omdat ze met name bij de mensen met psychische 
problemen en/of verslavingsproblemen weinig tot niets kunnen doen; 

• het beschikbaar hebben van containerwoningen een oplossing voor deze 
problematiek zou kunnen bieden; 

• meerdere gemeenten, waaronder Rotterdam, Nijmegen, Amersfoort, Arnhem en 
Leidsche Rijn, reeds positieve ervaringen hebben met dergelijke 
woonvoorzieningen; 

• de realisatie van containerwoningen in de afgelopen periode niet heeft 
plaatsgevonden omdat er geen sluitende afspraken waren gemaakt over taken 
en verantwoordelijkheden tussen de betrokken partijen; 

van mening zijnde dat: 
• het realiseren van containerwoningen (meer) prioriteit zou moeten krijgen; 
• de gemeente hierin een initiërende rol heeft; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 
1. de raad uiterlijk op 1 april 2020 een voorstel te doen waarmee een pilot met drie 

containerwoningen kan worden gerealiseerd; 
2. in het voorstel nader in te gaan op de beoogde locatie(s) en de afspraken in dit 

kader met de instellingen die hierbij een rol spelen. 

Gemeentebelang· n 
Nancy List. 
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