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Afdeling Den Helder

De raad in vergadering bijeen op 14 oktober 2013,
Gelet op
de ontwikkelingen van de voorafgaande weken met betrekking tot de ontruiming van
een woning aan de Loodsgracht;
constaterende dat
er nog steeds een politieonderzoek loopt in deze zaak en er nog sprake is van inzet
van de EOD.
de totale kosten van deze operatie naar schatting de vijf ton dicht zal naderen of zelfs
overschrijden;
deze grote hoeveelheid gemeenschapsgeld mogelijk bespaard had kunnen worden
indien er in het verleden woonvormen waren gerealiseerd waar sociaaldisfunctionerende mensen toch een menswaardig bestaan kunnen leiden en de overige
inwoners van Den Helder geen overlast bezorgen;
het een ieder bekend is dat er mensen deel uitmaken van onze samenleving die niet in
staat zijn zich aan te passen aan algemeen geldende sociale leef- en gedragsregels.
Vaak is dit een kwestie van wel willen maar niet kunnen;
er een locatie gevonden is waar deze wooneenheden geplaatst kunnen worden;
de woningstichting heeft nog steeds bereid is hierin hun bijdrage te leveren;
Het "hangt" om de begeleidingsvorm, zoals wethouder Bruin dat heeft aangegeven;
van mening zijnde dat
er nu spijkers met koppen geslagen moeten worden;
er voor deze mensen een extra sport aan de onderkant van de woonladder gecreëerd
moet worden voordat deze mensen op straat moeten gaan zwerven door uitzetting;
er ook in deze nieuwe woonsituaties met deze cliënten afspraken gemaakt dienen te
worden over de grenzen van het toelaatbare, onder de consequentie van uitzetting, ook
hier;
draagt het college op
binnen een termijn van zes weken met een voorstel naar de raad te komen hoe de
begeleiding geregeld kan worden en welke organisaties zullen participeren in de kosten en
in welke mate, van deze begeleiding.
En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie PvdA,

Andries Prumsma.

