
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

De Stichting Vluchtelingenwerk Haarlem en omstreken (hierna: SVH) begeleidt 

vluchtelingen bij hun integratie in de Nederlandse samenleving. De SVH is 

werkzaam in de regio Zuid Kennemerland, waarbij het grootste deel van hun 

cliëntenbestand bestaat uit Haarlemse vluchtelingen.  In het kader van het 

gemeentelijk nieuwkomersbeleid voert de SVH een aantal activiteiten uit voor de 

gemeente Haarlem. Hiertoe hebben wij over het jaar 2005 een subsidie verleend ad 

€ 371.260,- (SZW/2005/13). 

In de subsidieverlening 2005 stonden de volgende producten en tarieven 

opgenomen: 

 
Product Aantal  Tarief 2005 Totaal Realisatie 2005 

Maatschappelijke begeleiding 

nieuwkomers/vluchtelingen (instroom 

2005) 

66 € 1.330,- € 87.780,- (69) €. 91.770,- 

Voortzetting maatschappelijke begeleiding 

nieuwkomers/vluchtelingen 2004 

84 € 1.330,- € 111.720,- (83) € 110.390,- 

Maatschappelijke begeleiding asielzoekers 

ROA-woningen 

39 € 495,- € 19.305,- (42) € 20.790,- 

Woonbeheer en woonbegeleiding ROA-

woningen 

101 € 460,- € 46.460,- (103) € 47.380,- 

Inburgeringsactiviteiten 189 € 455,- € 85.995,- (194) € 88.270,- 

Sub-totaal   € 351.260,- € 358.600,- 

     

Onderhoudskosten ROA-woningen n.v.t. € 20.000,- € 20.000,- € 7.607,- 

Totaal     € 371.260,- € 366.207,- 

 

Op basis van de halfjaarrapportages en de jaarrekening 2005 (voorzien van een 

goedkeurende accountantsverklaring) stellen wij het subsidie vast op € 358.600,-. 

Dit is € 7.340,-  hoger dan de subsidieverlening. Het verschil heeft te maken met 

een mindere afname van het aantal nieuwkomers/ vluchtelingen dan begroot en 

daarmee een ietwat hogere aantal bij realisatie dan was geraamd. Wij stellen voor 

om dit bedrag ten laste te brengen van dezelfde voorziening, maar dan betreffende 

het restant wat nog beschikbaar was ivm de afrekening 2004. De voorziening die 

daarna resteert wordt tgv het resultaat jaarrekening 2006 gebracht. 

 

 

Wij stellen voor het subsidie voor het onderhoud van ROA-woningen 

overeenkomstig de Accountantsverklaring lager vast te stellen op € 7.607,- 
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(onderhoudskosten) en deze ten laste te brengen van de hiertoe gereserveerde 

balanspost ROA-woningen, ad. € 20.000,-. 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

het subsidie 2005 aan de  Stichting Vluchtelingenwerk Haarlem e.o. ten behoeve 

van het onderhoud aan ROA-woningen vast te stellen op € 7.607,- 

(onderhoudskosten) en deze ten laste te brengen van de bestemmingsreserve ROA-

woningen, ad. € 20.000,-. 

 

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: 

 

het subsidie 2005 aan de  Stichting Vluchtelingenwerk Haarlem e.o. ten behoeve 

van het onderhoud aan ROA-woningen vast te stellen op € 7.607,- 

(onderhoudskosten) en deze ten laste te brengen van de bestemmingsreserve ROA-

woningen, ad. € 20.000,-. 

 

Gedaan in de vergadering van 15 maart 2007. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  

 


