
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 

Met deze startnotitie beogen wij van de raad instemming te krijgen voor het 

opstellen van een plan van aanpak Maatschappelijke Opvang - een 

Stedelijk/Regionaal Kompas voor de periode 2007 tot 2013 - waarmee het aantal 

daklozen wordt verminderd, de overlast afneemt en de opvang en zorg beter wordt.  

In de startnotitie staan de onderwerpen en ambities die wij in het Kompas willen 

opnemen en die wij in 2013 gerealiseerd willen hebben. 

 

Met de huidige aanpak (ondersteuning en zorg die zowel de dakloze als zijn 

omgeving ten goede komt) zijn wel resultaten geboekt, maar de praktijk laat zien 

dat deze aanpak op obstakels stuit. Dat heeft vooral te maken met het feit dat de 

mensen om wie het gaat, meerdere en complexe problemen hebben. Ze zijn 

dakloos, verslaafd, hebben psychische problemen, schulden en missen vaak de 

sociale competenties om zelf oplossingen te vinden voor hun problemen.  

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

Het kabinet heeft in 2005 de direct betrokken bestuurders op landelijk en lokaal 

niveau bij elkaar gebracht met de centrale vraag  ‘hoe te komen tot een meer 

effectieve aanpak van de problemen van daklozen’. Het gezamenlijke antwoord van 

Rijk en de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht: de G4) 

op deze vraag is het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang geworden dat 

voorziet in een aanzienlijke reductie van het aantal dak- en thuislozen en 

verslaafden tot 2013. 

 

In februari 2006 heeft Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

mevrouw drs. Clémence Ross-van Dorp, het Plan van Aanpak Maatschappelijke 

Opvang van de G4 en het Rijk aan de Tweede kamer gestuurd.  

 

Het plan van aanpak van de G4 biedt de mogelijkheid van een doorvertaling naar de 

overige 39 centrumgemeenten maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid. Zij 

worden daarin ondersteund door de VNG.  

 

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

De startnotitie is kaderstellend waarbij het Haarlemse beleidskader leidend is.  

Zo hebben wij in ons coalitieakkoord 2006-2010 hebben wij aangegeven dat er 

sterker dient te worden ingezet op door- en uitstroom van dak- en thuislozen in de  

opvangvoorzieningen, het voorkomen van huisuitzettingen en het interveniëren op  

de achterliggende problematiek die tot huisuitzetting leidt. 
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Startnotitie ‘Plan van aanpak Maatschappelijke Opvang 2008-2013’ 
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Daarnaast staat in ons coalitieakkoord dat wij ons bij het Rijk sterk maken voor 

meer mogelijkheden voor opvang onder dwang van verslaafden die overlast op 

straat geven. Op lokaal en regionaal niveau voeren wij hierover al gesprekken met 

instellingen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. 

 

In de nog vast te stellen beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem zijn 

onze beleidsuitgangspunten voor de komende vier jaar opgenomen, namelijk 

(hoofddoelstellingen): 

- het verminderen van het aantal harddrugsverslaafden 

- het beheersen en verder verminderen van de overlast die met 

harddrugsverslaving gepaard gaat 

- het bieden van zorg en hulp aan harddrugsverslaafden 

Wij hebben toegezegd dat specifieke keuzes die gemaakt moeten worden met 

betrekking tot het voorzieningenniveau en dergelijke concreet worden uitgewerkt in 

het Stedelijk/Regionaal Kompas. 

 

Tot slot; met het rijk hebben wij in het kader van het GroteStedenBeleid 2005-2009 

de afspraak gemaakt om de verblijfsduur in de maatschappelijke opvang met 20% 

te verminderen. 

 

Financiële paragraaf 
Het instemmen met de startnotitie heeft geen financiële consequenties omdat deze 

notitie de opmaat vormt voor een nota Regionaal/Stedelijk Kompas met het plan 

van aanpak maatschappelijke opvang 2008-2013.  

In het Kompas worden voor instemming de plannen met financiële paragrafen 

opgenomen. 

Voor de OGGZ ontvangt de gemeente Haarlem vanaf  2007 structureel  € 1.099.467 

(afgerond 1,1 miljoen euro) per jaar aan nieuwe middelen. Deze nieuwe middelen 

gaan deel uitmaken van het plan van aanpak maatschappelijke opvang. 

Gezien de financiële positie van de gemeente Haarlem is het evident dat geen 

beroep wordt gedaan op nieuwe middelen. 

 

Participatie / communicatie 

De regiogemeenten en de betrokken instellingen op het terrein van wonen, zorg en  

welzijn worden in de gelegenheid gesteld om mee te denken over het toekomstig  

beleid. Hiermee wordt niet alleen draagvlak gecreëerd maar ook bereikt dat elke  

organisatie vanuit zijn verantwoordelijkheid en taakuitvoering zijn rol oppakt.  

Daarnaast  wordt advies aan de Wmo-raad gevraagd 

 

Met persberichten worden de burgers en organisaties van Haarlem en de regio  

geïnformeerd over het voornemen nieuw beleid voor de maatschappelijke opvang  

op te stellen en over de voortgang daarvan. 

 

Planning 

De rijksoverheid gaat er vanuit dat de centrumgemeenten hun Stedelijke/Regionale  

Kompassen per 1 april 2008 hebben ontwikkeld. Ons streven is de raad dit  

document in het eerste kwartaal 2008 te laten vaststellen zodat de uitvoering van het  

nieuwe beleid vanaf het tweede kwartaal ter hand genomen kan worden. Daarbij  

hanteren wij de volgende tijdsplanning: 
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Periode Activiteit 

4
de

 kwartaal 2007 Opstellen concept Stedelijk/Regionaal Kompas 

1
de

 kwartaal 2008 Aanbieden Stedelijk/Regionaal Kompas aan college en 

gemeenteraad 

2
de

 kwartaal 2008 Start implementatie 

 

Voorstel 

In te stemmen met de startnotitie voor het opstellen van het Stedelijk/Regionaal   

Kompas voor periode tot 2008 tot 2013. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

Stemt in met de startnotitie voor het opstellen van het Stedelijk/Regionaal Kompas 

voor periode tot 2008 tot 2013. 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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