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Onderwerp : 

  
Voortzetting gebruiksruimte harddrugsverslaafden 

B&W vergadering : 21 oktober 2008 
Dienst / afdeling : SE.MOeD 
   

 
 
Aan de gemeenteraad, 
 
Sinds 2004 beschikt onze gemeente over een gebruiksruimte voor harddrugsverslaafden. Eerder was al een 
dagopvang voor verslaafden geopend en beide voorzieningen zijn ondergebracht in de Oversteek aan de 
Kasteel-Traverse. 
 
In 2006 besloot u op basis van een evaluatie de gebruiksruimte twee jaar voort te zetten. Tevens besloot u 
om voor eind 2008 wederom op basis van onderzoek te besluiten over de voortzetting van de gebruiksruimte 
vanaf 2009.  
In het nieuwe onderzoek gaat de aandacht uit naar drugsgerelateerde overlast en ontwikkelingen in de 
leefsituatie van verslaafden. Naast de gebruiksruimte maakt de dagopvang voor verslaafden onderdeel uit 
van het onderzoek. Dit onderzoek is inmiddels opgeleverd.  
 
Het advies van de commissie middelen, ondersteuning en economie, het advies van de commissie 
algemene en bestuurlijke aangelegenheden en het advies van de commissie samenleving zal, na ontvangst, 
voor u ter inzage worden gelegd. 
 
Het advies van zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd. 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
De burgemeester,  De secretaris, 
Drs. A.A.M. Jacobs.  Mr. A.C.J.M. de Kroon. 
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De raad van de gemeente Helmond;  
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2008 
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; 
 
 
besluit:  
 
1. in te stemmen met het continueren van de (dagopvang en) gebruiksruimte voor 

harddrugsverslaafden voor de periode van twee jaar, onder voorbehoud van voldoende middelen 
voor verslavingsbeleid (Wmo prestatieveld 9) in 2010;  

2. eind 2010 opnieuw te besluiten over voortzetting wederom op basis van onderzoeksresultaten 
van de gebruiksruimte en de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in de verslavingszorg.  

 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 2 december 2008.      
 
De raad voornoemd, 
De voorzitter,       de griffier, 
 


