
 
 
 
 

 
Raadsvoorstel 
 
 

Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.  30 januari 2012 

  

Documentnummer : 2011.0.141.417 

  

Zaaknummer: 2011-11-02543 

 
  

Advies van de raadscommissie: Raadscommissie Maatschappelijke ondersteuning 

  

Onderwerp: Beslissen over de Toekomst van de Zorgzone 

  

Aan de gemeenteraad. Arnhem, 6 december 2011  

VOORSTEL  
1. In te stemmen met de intensivering van het uitstapbeleid voor 2012-2013 en het continueren van de 

Zorgzone;  
2. Vast te stellen dat de motie Continuering Uitstapprogramma Tippelzone (CU, Trots op NL en PvdA) van 8 

juni 2011 hiermee is afgedaan. 
 
1.  AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING 

 

Het Masterplan 'Minder Opvang Beter Leven'(raadsbesluit 30 mei 2011) zet in op begeleiding van 
cliënten uit de maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg 
naar een beter leven. Op de Arnhemse Zorgzone werken in hoofdzaak 30 tot 35 zwaar verslaafde 
prostituees, die geen andere keuze hebben omdat zij in hun verslaving moeten voorzien. 
De Huiskamervoorziening op de Zorgzone biedt basiszorg, zorgt voor veiligheid voor de vrouwen 
maar leidt op zich niet tot een verbetering van de leefomstandigheden, tot uitstroom van de 
prostituees. 
Het uitstapprogramma Next Step, biedt de vrouwen de keuze om ook stappen te zetten om de 
kwaliteit van leven te verbeteren  
 

 
2.  DOEL 
 De huidige vergunninghoudsters van de Zorgzone te laten uitstromen uit de straatprostitutie. 
 
3. ARGUMENTEN 

 

 
1.1Vrouwen maken gebruik van Next Step 
De methodiek van Next Step is aangeslagen, het aantal deelneemsters van de Zorgzone is boven 
verwachting en er zijn al concrete resultaten behaald. Door de trajectplannen te registreren in de 
Zorgmonitor van de Centrale Toegang, kunnen knelpunten in de uitvoering van de trajecten met de 
samenwerkende organisaties binnen de Centrale Toegang worden afgestemd en de voortgang van de 
trajecten indien nodig vlot getrokken. Ook wijst de gemeente een coördinator aan, die belast is met het 
volgen van de trajecten van de betreffende vrouwen. Daar waar nodig hakt deze de knoop door om te 
voorkomen dat deze kwetsbare vrouwen buiten beeld raken met alle negatieve gevolgen van dien.   



 
 
 
 
 

 
1.2 De Zorgzone open houden voorkomt buiten beeld raken van de vrouwen 
De Arnhemse Zorgzone op zich draagt niet bij aan de verbetering van de leefomstandigheden van de 
straatprostituees, maar zorgt wel dat de vrouwen niet buiten beeld raken en dat tegelijkertijd gewerkt 
wordt aan de trajecten. 
 
 
2.1 Met de voortzetting van de Next Step aanpak wordt ook uitvoering gegeven aan de door Christen 
Unie, Trots op NL en PvdA ingediende motie van 8 juni 2011. 
In de motie is afgesproken dat het college doorgaat “met een uitstroomprogramma voor vrouwen op 
de tippelzone, te zoeken naar mogelijkheden om dit programma te intensiveren en hiervoor, waar 
nodig, middelen uit Nazorg en Activering in te zetten; Deze voortzetting te garanderen, in ieder geval 
tot nieuwe besluitvorming in het najaar over de tippelzone in het kader van het masterplan ‘Minder 
opvang, beter leven’.” 
 

4. FINANCIËN 
 

 

Voor de trajectbegeleiding kunnen in 2011 nog de Rijksmiddelen voor het project Next Step gebruikt 
worden. Vanuit de reserve ‘Beschermd en weerbaar’ is per jaar € 50.000 gereserveerd om in 2012 en 
2013 de trajecten verder af te kunnen ronden. Dit is voldoende. Daarnaast wordt met IrisZorg overlegd 
in hoeverre de beschikbare middelen voor activering en nazorg ook voor deze trajectbegeleiding 
kunnen worden ingezet.  
Voor de Huiskamervoorziening (€ 333.000, - per jaar ) en de dagelijkse opening en afsluiting van de 
zone (€ 4.200, - per jaar) is budget voor 2011 en 2012 beschikbaar in het Uitvoeringsprogramma 
MOBL 2011-2012. Welke zijn verwerkt in de gemeentelijke begrotingen.  
IrisZorg geeft aan dat de inzet van gemeentelijke middelen voor 2012 en 2013  lager kan zijn dan  
€ 333.000,- . Voor 2013 is aanvullend budget nodig. In overleg met IrisZorg zal naar een mogelijke 
oplossing worden gezocht. 
Voor de financiering van de huiskamer en de dagelijkse opening en afsluiting van de zone in 2013 
wordt bij de behandeling van het Uitvoeringsprogramma MOBL 2013 een voorstel gedaan. 
 

5. RISICO’S 
 

 

- Voor 2013 en volgende jaren is niet voorzien in de kosten van openstelling van de Huiskamer en 
de opening/sluiting van de zone. Binnen het financiële kader MOBL 2011-2014 dient in de periode 
tot en met 2014 nog € 1,25 miljoen extra bezuinigd te worden. 
Een oplossing wordt gezocht binnen het Uitvoeringsprogramma MOBL 2013. Indien noodzakelijk 
wordt hierover een voorstel ingediend in het kader van de MJPB 2013-2016. 
 

- De doelgroep verslaafde vrouwen wordt gekenmerkt door een meervoudige problematiek. Dit kan 
betekenen dat, omdat er sprake is van vrijwillige deelname, enkele vrouwen geen traject zullen 
aanvaarden.  
Met bemoeizorgtrajecten binnen de Centrale Toegang worden deze kwetsbare zorgmijders in 
beeld gehouden en zorg geboden. Ook de door de gemeente aangewezen coördinator die alle 
trajecten volgt kan waar nodig de knoop doorhakken om te voorkomen dat deze kwetsbare 
vrouwen buiten beeld raken met alle negatieve gevolgen van dien. 
 

 
6. BURGERPARTICIPATIE / INSPRAAK 

 n.v.t.  
 

7. UITVOERING EN EVALUATIE 

 

- Voor januari 2012 zijn voor alle huidige vergunninghoudsters door IrisZorg trajectplannen 
opgesteld. Deze trajectplannen met daaraan gekoppeld een trajectmanager, worden in de 
Zorgmonitor van de Centrale Toegang geregistreerd.  

- Om te voorkomen dat nieuwe vrouwen in de straatprostitutie terecht komen zullen geen nieuwe 
vergunningen meer worden uitgegeven 

- Naast zorg gaat ook de veiligheid niet verloren. De vrouwen kunnen voor hun    
     eigen veiligheid gebruik blijven maken van de Huiskamer. 



 
 
 
 
 

−  De veiligheid voor de omgeving wordt door strikte handhaving van het verbod op tippelprostitutie   
     buiten de zone geborgd. In het kader van de herziening en actualisering van het beheersplan   
     rond de Remisestraat(Westervoortsedijk e.o.) worden ook voorstellen gedaan om eventuele    
     overlast buiten de zone beter te beheersen. 
−  De voortgang van de trajecten wordt halfjaarlijks geëvalueerd en de raad wordt hierover   
    geïnformeerd. . 

   
 

  
 
 
De Raadscommissie Maatschappelijke ondersteuning zal over dit voorstel advies uitbrengen. 
Het advies van deze commissie wordt u separaat voorgelegd. 
Wij geven u in overweging om in te stemmen met de beleidsnotitie ‘Toekomst van de Zorgzone’.  
Daarmee zal de intensivering van het uitstapbeleid voor de periode 2012-2013 worden ingezet, zullen 
geen nieuwe vergunningen meer worden uitgegeven en wordt de Zorgzone gecontinueerd.Het doel is om 
de vrouwen van de Zorgzone te laten uitstromen naar een beter leven.  
 
Hoogachtend 
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 
 
de secretaris,                                            de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage(n): Notitie ‘Toekomst van de Zorgzone’ 
 
 



 
 
 
 
 

 

Besluit van: 30 januari 2012 

  

Documentnummer 2011.0.141.417 

  

Zaaknummer 2011-11-02543 

 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2011, de dienst Maatschappelijke 
Ontwikkeling, nummer: 2011.0.141.405; 
 
 
stemt in met de beleidsnotitie “Toekomst van de Zorgzone”   
 
  
 
De griffier,        De voorzitter, 
 
 


