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Portefeuillehouder: Wethouder Langeveld 
Datum: 9 april 2019  

 

 
Kennis te nemen van 
1. De bezetting van de dag- en nachtopvang van IrisZorg  
2. Inzicht in de toename van het aantal cliënten  
 
Context 
In 2018 is een toename merkbaar op het aantal plaatsen bij IrisZorg voor de dag- en 
nachtopvang. In onderstaande mededeling gaan we hier nader op in.  
 
Kernboodschap 
IrisZorg is de maatschappelijke opvanginstelling voor de regio Achterhoek. Dak- en 
thuislozen uit de regio kunnen zich melden voor een plaats in de opvang. 
In het derde kwartaal 2018 is er een toename van het aantal meldingen. IrisZorg heeft ons 
college in november verzocht om het winterprotocol eerder in te mogen zetten. Dit is 
toegestaan. Verder zijn er voor 2019 twee extra plaatsen toegevoegd voor de 
nachtopvang. Hierbij komt het aantal nu op 16 en voor de dagopvang op 20. Daarmee lijkt 
het aantal plaatsen voorlopig voldoende te zijn. 
 
In de bijlage bij deze mededeling treft u een overzicht aan van de bezetting 2018.  
 
Toelichting op de toename van het aantal meldingen 
1. IrisZorg geeft aan dat er een toename is van het aantal dakloze jongeren. Jongeren, 

die na hun 18de uitstromen uit jeugdzorg en geen goede aansluiting hebben naar 
reguliere volwassenenzorg. Daarnaast is het vinden van huisvesting voor jongeren 
vaak lastig (te laag inkomen en moeite met zelfstandig wonen). 
In 2018 hadden 8 jongeren tussen de 18 en 23 een plaats in de opvang. 6 zijn 
inmiddels uitgestroomd naar zelfstandig of naar begeleid wonen. 
Wij hebben besloten dat vanaf 1-1-2019 jongeren van 18-21 aanvullende bijstand 
kunnen ontvangen, als zij zelfstandig gaan wonen en geen steun van hun ouders 
kunnen verwachten. Hiervoor zijn structurele middelen beschikbaar. 

2. In 2018 is er ook een toename van het aantal cliënten die uitstromen uit de GGz-
behandeltrajecten. Het gaat hier om mensen die uit een woning zijn gezet en nog 
onder behandeling of begeleiding van GGNet waren. Deze cliënten zijn veelal niet 
groepsgeschikt en hebben meer begeleiding nodig dan dat IrisZorg kan bieden. 
Complexe casussen en onvoldoende expertise maken de toegankelijkheid en het 
leveren van maatwerk lastig. Mede hierdoor stagneren trajecten en vinden er binnen 
en buiten de opvang incidenten plaats. IrisZorg is in overleg met GGNet om deze 
problematiek te bespreken en om te komen tot structurele inzet van GGNet bij de 
dagopvang. 

3. Er is ook een stijging van het aantal economische daklozen, die door schulden dakloos 
zijn geraakt. Tijdens intakegesprekken wordt aangegeven dat men niet weet waar 
men terecht kan voor hulp of niet weet waar te beginnen. Trajecten voor 
inkomensaanvragen zijn vaak lang en complex. Maatwerkafspraken helpen in 
sommige situaties om sneller een traject in te zetten. 
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4. In 2018 zijn er 13 (ex)statushouders opgenomen, waarvan 4 vrouwen en 9 mannen. 
Mensen zijn afkomstig uit Afrika (Soedan) en Syrië. Verder zijn zij afkomstige uit 
verschillende plaatsen uit de Achterhoek. 
Knelpunten bij deze mensen zijn: 
- Zij beheersen nauwelijks de Nederlandse taal en zijn slecht aangepast aan de 

Nederlandse samenleving.  
- Schuldenproblematiek (onvoldoende inzicht in vaste uitgaven in Nederland of 

schulden aan mensen, die hen geld leenden om te kunnen vluchten). 
- Psychische problemen (trauma). 
- Relatieproblemen, door beëindiging werden zij dakloos.  

 
Bovengeschetste toename komt overeen met de landelijke cijfers, zoals deze door de 
Federatie Opvang worden gepresenteerd. 
 
Vervolg 
1. Maandelijks is er overleg met IrisZorg over de ontwikkelingen binnen de 

maatschappelijke opvang. 
2. IrisZorg en GGNet zijn is gesprek over de mensen, die instromen met psychische 

problematiek. 
3. IrisZorg en de Stichting Jongerenopvang Doetinchem zijn in gesprek over de 

crisisopvang voor jongeren.  
4. Onderzocht wordt welke inzet aanvullend nodig is om te voorkomen dat 

statushouders in de opvang terecht komen. Vooruitlopend op de invoering van de 
nieuwe inburgeringswet willen wij bijvoorbeeld alvast onderzoeken hoe wij de 
financiële gezondheid bij statushouders kunnen bevorderen.  

5. Met Sité worden voorwaarden opgenomen in de jaarlijkse prestatieafspraken voor 
snellere doorstroom. 

 
Bijlage 
1. Overzicht cijfers IrisZorg.  


