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Inzake: gebruikersruimte Van der Vennestraat  
 
  De gemeenteraad 
 
De raadsleden mevrouw W.A. Vonk en mevrouw M.D. de Jong hebben op 16 september 2009 
een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. 
 
Ingevolge het bepaalde in artikel 38, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt. 
 
In 2005 is de gebruikersruimte bij het Van der Vennepark geopend om onder andere de 
overlast in de buurt te voorkomen en laagdrempelige zorg . In het programma Den Haag Onder Dak 
zijn verschillende woonvoorzieningen voor harddruggebruikers gepland, waarvan de eerste 
(Woodstock) al is gestart. De noodzaak van 2 gebruikersruimten voor laagdrempelige zorg neemt af . 
De fracties van het CDA en D66 krijgen al geruime tijd klachten van overlast die gerelateerd wordt 
aan de gebruikersruimten (tippelaars/ dealen). Aangezien het erg ingewikkeld en vertekend is om 
overlast uitsluitend af te meten aan de meldingen bij politie, zou het college ook met een meting naar 
sociale veiligheid komen waar wij op wachten. Ook krijgen wij signalen binnen dat de aantallen 
gebruikers zodanig afnemen , dat waarschijnlijk met een enkele lokatie, het Zieken, zou kunnen 
worden volstaan om alle gebruikers te bedienen. 
 
Op grond van het desbetreffende artikel van het reglement van orde leg ik u de volgende 
vragen voor: 
 
1.  Kan het college inzicht geven in de overlast rondom het Van de Vennepark in de afgelopen 
 periode? 
 
In de periode 1 januari 2009 tot en met 30 september 2009 heeft zich rond het Van der Vennepark één 
incident voorgedaan waarbij er een directe relatie was met de opvangvoorziening voor 
harddruggebruikers aan de Van der Vennestraat.  
Los van deze voorziening laten de voorlopige cijfers over 2009 met betrekking tot de omgeving van 
het Van der Vennepark een stijging zien van het aantal geweldsincidenten, diefstallen en vernielingen. 
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De politie heeft het handhavingstoezicht verder geïntensiveerd. Dit heeft tot diverse aanhoudingen 
geleid. De raad wordt via de reguliere kanalen, zoals de Hotspotrapportage, nader geïnformeerd over 
de veiligheidssituatie rond het Van der Vennepark.  
 
2.  Hoeveel bezoekers krijgen de beide gebruikersruimten (per lokatie) dagelijks? 
 
In het ‘Convenant Opvangvoorzieningen voor Harddruggebruikers’ van 2006 (RIS142004) is bepaald 
dat niet meer dan 25-30 cliënten op enig moment aanwezig mogen zijn. De beide locaties hebben nu 
elk gemiddeld 20 unieke bezoekers per dag (gegevens januari-augustus 2009). Een aantal van deze 
bezoekers komt meerdere malen op één dag. 
 
3.  Hoeveel ingeschreven verslaafden staan op de nominatie een IBS te krijgen, verblijven in de  
 gevangenis, zijn ingeschreven bij beide gebruikersruimten en/of maken gebruik van de  
 woonvoorzieningen van Den Haag Onder Dak? 
 
De noodzaak van Inbewaringstelling (IBS) wordt per individueel geval beoordeeld, er wordt geen 
groep met potentiële kandidaten onderscheiden.  
Er vindt geen afzonderlijke registratie plaats van detentie van cliënten van de gebruikersruimten.  
Cliënten kunnen niet zijn ingeschreven op meer dan één locatie. Een cliënt moet bij de politie bekend 
zijn als iemand die harddruggerelateerde overlast veroorzaakt bínnen het verzorgingsgebied van het 
desbetreffende politiebureau. Alleen op deze voorwaarde krijgt men toegang tot één van de 
twee gebruikersruimten. 
Alle cliënten zijn dak- of thuisloos. Ongeveer de helft maakt gebruik van opvangvoorzieningen zoals 
begeleid wonen en/of nachtopvang. De rest is dakloos of verblijft in particuliere panden.  
 
4. Kan het college inzicht geven in de kosten van de beide gebruikersruimten (per lokatie) voor 

de gemeente per jaar? 
 
Voor zorg en opvang in de gebruikersruimte Van der Vennestraat 85, is in 2008 is € 557.408,00 aan 
gemeentelijke middelen ingezet. Voor de locatie Zieken 107 bedroeg de inzet in datzelfde jaar  
€ 524.516,00. 
  
5.  Is het college met de CDA-fractie van mening dat de gebruikersruimte aan het V/d Vennepark  

 gesloten kan worden, enerzijds omdat overlast in een kinderrijke buurt doorgaat en anderzijds  
 omdat Den Haag Onder Dak voldoende voorzieningen aanbiedt aan drugsverslaafden? Zo 
nee, waarom niet? 

 
Neen. Zie het antwoord op vraag 1.  
Gebruikersruimten hebben de doelstelling overlast in de directe omgeving te beperken en dak- en 
thuisloze harddruggebruikers te stabiliseren en toe te leiden naar zorg en opvang. Daarmee vervullen 
ze een belangrijke rol binnen de keten van voorzieningen voor kwetsbare groepen. 
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6.  Kan het college aangeven wanneer het langverwachte onderzoek naar de sociale veiligheid  
 rondom het V/d Vennepark? 
 
Naar aanleiding van de evaluatie van de gebruikersruimte Van der Vennestraat 85, is op  
23 januari 2007 toegezegd een eenmalig extra onderzoek te doen. De resultaten hiervan zijn op  
6 november 2007 medegedeeld aan de commissies Veiligheid, Bestuur en Financiën en 
Maatschappelijke Ontwikkeling (BSD/2007.2567 - RIS 150136). Dit is het onderzoek waar in de Raad 
en Commissie naar is gevraagd. Er zijn geen verdere rapportages over de werking en functie van 
OVHG’s gepland anders dan in kader van de reguliere voortgang verslavingsbeleid.  
 
In de commissie MO van 7 november 2007 is de werking en effectiviteit van gebruikersruimten in 
relatie tot het onderwerp sociale veiligheid(sbeleving) aan de orde gesteld. Dit is meegenomen in de 
taken van de begeleidingscommissie OVHG Van der Vennepark. De begeleidingscommissie monitort 
de sociale veiligheid(sgevoelens) in relatie tot de gebruikersruimten hetgeen zich vertaald in de 
voortgangsrapportages verslavingszorg. Ook in de Hotspotrapportages wordt de sociale veiligheid op 
het Van der Vennepark gemeten. Structurele aandacht voor dit onderwerp wordt door middel van deze 
instrumenten gewaarborgd.   
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen 


