Paragraaf 4.13 Maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg en overlastbestrijding
Artikel 4:56
Begripsbepaling
In aanvulling op het begrippenkader zoals vastgelegd in de verordening en in paragraaf 4.1 wordt voor
de toepassing van deze paragraaf verstaan onder:
a. 24-uurs opvang
: opvang gedurende 1 of meerdere etmalen van de hiervoor in het
eerste lid genoemde personen;
b. begeleiding
: ondersteunen van de cliënt gericht op behoud dan wel herstel van
maatschappelijk functioneren;
c. behandeling
: het aanbieden van intensieve en gespecialiseerde hulp gericht op
herstel van de zelfredzaamheid van de cliënt;
d. coördinatie en
: het uitvoeren van coördinatie en afstemming van hulpverlening,
afstemming
waarbij meerdere instanties zijn betrokken;
e. dagopvang
: opvang overdag van de onder f onder 3 genoemde personen, niet
zijnde 24-uurs opvang;
f. doelgroep
: 1. personen die dakloos zijn, thuisloos of marginaal gehuisvest;
2. personen in een acute en ernstige crisis;
3. zwerfjongeren;
4. vrouwen die het slachtoffer zijn van bedreiging, mishandeling
dan wel vrouwenhandel;
5. personen die verslaafd zijn en bij wie tevens sprake is van
achterstandssituaties;
6. risicogroepen;
g. maatschappelijk
: het aanbieden van activiteiten gericht op het (hernieuwd) deelnemen
herstel
aan het maatschappelijk verkeer;
h. nachtopvang
: opvang ’s nachts van de onder f onder 1 en 3 genoemde personen niet
zijnde 24-uurs opvang;
i. nazorg
: het bieden van ondersteuning na afloop van een klinische of
deeltijdbehandeling;
j. opvang en zorg
: het bieden van een tijdelijke verblijfplaats en/of elementaire
hulpverlening;
k. outreachende
: actieve benadering van potentiële klanten die erop gericht is om de
hulpverlening
doelgroep toe te leiden naar een gestructureerd hulpaanbod;
l. overlast
: gevoelens van onveiligheid bij burgers in de samenleving als gevolg
van confrontatie met verloedering, met irritant, hinderlijk en onaangepast gedrag, met geweld en bedreiging, met criminaliteit evenals
met ongewenste annexatie van openbare ruimten, mogelijkerwijs
leidend tot economische schade, daling van het voorzieningenniveau
en/of aantasting van de leefbaarheid;
m. preventie
: het uitvoeren van activiteiten die erop gericht zijn bij risicogroepen
verslaving te voorkomen;
n. risicogroep
: groep individuen die extra ontvankelijk is voor verslaving;
o. verblijf
: het beschikbaar stellen van huisvesting in de vorm van dagopvang,
nachtopvang en/of 24-uurs opvang en crisisopvang;
p. verslaving
: psychische en fysieke afhankelijkheid van alcohol, drugs, medicijnen
en/of gokken;
q. zelfhulpgroep
: een groep lotgenoten die gezamenlijk verbetering tracht aan te
brengen in hun eigen problematiek met betrekking tot
vrouwenopvang, maatschappelijke opvang, verslavingszorg en
overlastbestrijding.

