
 

 

Geacht (schaduw)raadslid, 
U heeft in de vergadering van de raadscommissie of raad aangegeven een ter kennisname 
gestuurde nota of brief te willen behandelen tijdens een vergadering. De commissie heeft 
ingestemd met uw verzoek.  Het kan ook zijn dat u met instemming van de commissie een 
onderwerp wil agenderen dat niet gerelateerd is aan een ter kennisname meegestuurd document.  
Om die behandeling te kunnen voorbereiden en voorspoedig te laten verlopen wordt u gevraagd 
onderstaande in te vullen en dit formulier zo spoedig mogelijk terug te sturen naar de griffier van 
de betreffende commissie.  

 
 

In te vullen door de griffie: 
 

Commissie Datum Email adres commissiegriffier 

Samenleving  Cie 12 mei 2021  ldegroot@haarlem.nl  (Samenleving) 

 
 

Onderwerp  nota/brief e.d.  

TKN. 1.1 Uitkomsten evaluatie contracten Maatschappelijke Opvang  

Indieners G. Hulster 

Portefeuillehouder M.T. Meijs 

 

 
In te vullen door (schaduw)raadslid of fractie: 
 

Motivatie van agendering  

 
In de evaluatie contracten Maatschappelijke Opvang worden twee financiële vragen gesteld:   
- Betaalt de gemeente Haarlem reële tarieven voor de MO?  

 
- Kan de huidige subsidiëring van de Wilhelminastraat worden  

omgezet naar een beschikbaarheidsfinanciering? 
 

In de beantwoording wordt gesteld dat: Tijdens de uitvoering van het onderzoek is ons opgevallen 
dat Haarlem rond de MO een hoeveelheid zeer gedetailleerde afspraken met de aanbieders heeft 
gemaakt over vele aspecten. Door deze hoeveelheid aan regels, uitzonderingen, aanvullingen en 
afspraken is de MO een complex dossier en lukt het nauwelijks om concreet inzicht te krijgen in de 
werkelijke praktijk en wordt sturing op de gewenste ontwikkeling daar- door vrijwel ondoenlijk.  
 
We verbazen ons over deze conclusie op basis van de vraagstelling en hadden liever antwoord 
gekregen in hoeverre de zitten aanbieder de gedetailleerde afspraken nakomt.  
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Doel van de bespreking 

Te kijken of er draagvlak is om antwoord te krijgen op de vraag of HVO de gedetailleerde afspraken 
nakomt, en indien mogelijk de redenen te achterhalen als deze afspraken niet nagekomen zijn.  

 
 

 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 

 

 

 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

 

 


