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Onderwerp Uitbreiding huisvesting 

overlastgevende zorgmijders 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Gemeenten hebben in het beleidsplan Bescherming en Opvang 2022 -2025 (maatregel 21) afgesproken 
om te onderzoeken of en zo ja, waar uitbreiding in de regio mogelijk is voor het huisvesten van 
zogenaamde overlastgevende zorgmijders met multiproblematiek. 
Concreet gaat het om een tweede woonzorgconcept als Keerpunt Zuid (Hilversum) op een geschikte 
locatie in regio Gooi en Vechtstreek. 
 
Op dit moment worden tien, zeer voorlopige locaties in de regio onderzocht op geschiktheid voor dit 
woonzorgconcept. De plekken die onderzocht worden liggen in de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, 
Huizen en Wijdemeren.   
Vijf tot zeven personen hebben hierbij baat. Zij kunnen niet in een reguliere woning of wijk wonen en zijn 

niet geschikt om te wonen in een zorgvoorziening.  

Uitbreiding huisvesting overlastgevende zorgmijders 

 

In Hilversum bestaat Keerpunt Zuid al vijf jaar en het wordt gezien als een succes. Ter illustratie stuur ik u 

een item van  Nieuwsuur, niemand wil deze mensen als buren, dat enige tijd geleden over de 

woonzorglocatie werd gemaakt.  

 

Als er meer duidelijkheid is welke locatie overblijft in de zoektocht, dan worden de mensen die in de buurt 

wonen, zeer tijdig meegenomen. Dit is ook bij Keerpunt Zuid gebeurd en de opgedane ervaring nemen wij 

ook weer mee in gesprekken met de bewoners van de nabijgelegen buurt(en).  

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan informeer ik u hierover.  

 

Met vriendelijke groet, 
 
<naam wethouder> 
 
 

https://www.regiogv.nl/privacyverklaring/
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2022/10/BW-17c-Voorstel-PFHO-SD-uitbreiding-huisvesting-overlast-gevende-zorgmijders.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cdtJ74BwT2c

