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Voorstel voor de locatie van de Time-out & Verblijfsvoorziening naar de raad

Samen met zorgpartners, politie, woningcorporaties, ervaringsdeskundigen en de Peelgemeenten ontwikkelen we een 
Time-out & Verblijfsvoorziening in Helmond voor inwoner met meervoudige en complexe problematiek. De beoogde locatie 
voor deze 24-uursvoorziening is bij de kruising Rochadeweg-Veldbeemd (westzijde). Hier kunnen maximaal 30 personen 
24/7 opvang en begeleiding krijgen. De Time-out & Verblijfsvoorziening is bedoeld voor inwoners met problematiek zoals 
een verslaving of geestelijke gezondheidsklachten. 

Dit gaat om mensen die er nú ook gewoon zijn, maar soms op straat of in hun woonomgeving overlast veroorzaken. Met de 
juiste zorg en begeleiding in zijn zij beter geholpen. Met deze voorziening helpen we mensen door opvang en zorg te bieden 
die nodig is, stabiliseren we de ervaren problemen én verkleinen de ervaren overlast. 

In deze nieuwsbrief leest u hoe het vordert. Wij versturen deze nieuwsbrief als er nieuws is of als er ontwikkelingen zijn 
rondom de Time-out & Verblijfsvoorziening.

Op 24 januari heeft het college het raadsvoorstel voor de locatie van de Time-out & Verblijfsvoorstel vastgesteld. In dit 
voorstel hebben we aandachtspunten en opmerkingen vanuit gesprekken, bijeenkomst en de opiniërende raadsvergadering 
van 13 december 2022 (agendapunt 4 terug te kijken via deze link) meegenomen 

Aanvullingen en aanpassingen in het voorstel na inbreng
Naar aanleiding van de informatieavond en behandeling van het voorstel voor de locatie in de opiniecommissie van de raad, 
zijn aanvullende randvoorwaarden op het vlak van overlast en veiligheid beschreven. 

We zien toe op de leefbaarheid van de directe omgeving en de veiligheid van de omwonenden. Dat doen we door het 
toepassen van een zogenoemd AVE model. AVE staat voor integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie bij huishoudens 
en individuen met oplopende problematiek. Het doel is het voorkomen van een dreigend escalerende situatie en het 
beperken en beëindigen van een escalerende situatie. 

Daarnaast stellen we de raad voor om voor de voorziening nadrukkelijk vast te leggen dat de burgemeester in situaties van 
verstoring van de openbare orde of ernstige vrees voor het ontstaan ervan, bevoegd is bevelen te geven die noodzakelijk zijn 
voor de handhaving van de openbare orde, zoals (tijdelijke) sluiting van de voorziening (artikel 172 van de Gemeentewet). 

Bij een positief besluit van de gemeenteraad vragen we omwonenden en andere belanghebbenden deel te nemen aan 
een klankborgroep. We betrekken hen bij de uitwerking van een veiligheids- en beheersplan. Ook na realisatie van de 
voorziening blijven we via de klankbordgroep in gesprek. We houden aandacht voor de zorgen en aandachtspunten die 
naar voren kwamen, geven beeld en geluid bij de toekomstige bewoners van de voorziening, bij de geboden zorg en 
ondersteuning, het toezicht in de voorziening, et cetera. 

https://helmond.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/926288/Opiniecommissie%2013-12-2022
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Bekijk het raadsvoorstel en de bijlagen
U kunt het raadsvoorstel en de bijlagen inzien op de website van de gemeenteraad. Klik op de datum van de 
raadsvergadering (volgens planning 28 februari) om de stukken te bekijken. Op deze pagina kunt u ook de 
behandeling van het raadsvoorstel in de adviserende commissie en de raadsvergadering te zijner tijd live volgen. 

Agendacommissie raad nu aan zet 
De agendacommissie van de raad bepaalt op 31 januari wanneer het voorstel besproken wordt in de raad. De verwachting is 
dat het voorstel 28 februari adviserend besproken wordt in de adviescommissie. Vervolgens bespreekt de raad waarschijnlijk 
op 14 maart het voorstel om de locatie Rochadeweg/Veldbeemd voor de voorziening te benoemen. Zodra de datum van 
bespreking definitief is, passen we dit aan op onze website over de Time-out & Verblijfsvoorziening. 

Veel actuele informatie over de Time-out & Verblijfsvoorziening is te vinden op de website van de gemeente www.helmond.
nl/time-outvoorziening. 

Kent u iemand die deze nieuwsbrief ook interessant vindt? Tip hem of haar om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. 
Aanmelden kan met een mailtje naar timeoutenverblijfsvoorziening@helmond.nl. 

Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen? Uitschrijven kan ook door te mailen naar timeoutenverblijfsvoorziening@
helmond.nl.
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