
B&W-besluit:
1. In afwachting van een definitief voorstel stemt het college in met een voorschot van 50% uit de nieuwe Oggz-

middelen aan de bovengenoemde instellingen die in Kennemerland Oggz-activiteiten aanbieden

2. De betrokken instellingen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit

3. De kosten van dit besluit kunnen gedekt worden uit begrotingsnummer 03.01.01.
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Onderwerp: Bevoorschotting subsidieaanvragen Openbare
Geestelijke Gezondheidszorg (Oggz).

B & W-vergadering van 10 juli 2007

Bestuurlijke context
Vanaf 2007 ontvangt Haarlem als centrumgemeente 1,1 miljoen per jaar aan nieuwe middelen voor de Oggz. Deze
middelen zijn bestemd voor activiteiten op het gebied van toeleiding naar zorg (conform de in de Wmo
vastgelegde taken voor het bevorderen van de Oggz): signaleren, opsporen, contact leggen en contact houden, het
toeleiden en ongevraagde nazorg (volgen van cliënten om terugval te voorkomen).
Met deze middelen kan staand beleid gefinancierd worden maar zijn ook aan de gemeente beschikbaar gesteld
voor nieuw beleid en nieuwe activiteiten, zoals het Regionaal/Stedelijk Kompas dat we aan het ontwikkelen zijn.
Dit nieuwe beleid voorziet in een aanzienlijke reductie van het aantal dak- en thuislozen tot 2014. Recent is de
startnotitie in de commissie Samenleving besproken (en door de raad vastgesteld op 5 juli).

Van deze middelen is inmiddels€ 153.954 aan respectievelijk het Haarlems steunpunt van de ISP, Maatjes en 
Daatjes project van de ISP en het clientvolgsysteem en veldwerker van de GGD/HDK toegekend (nota MO/OWG
2007/1417).

De nieuwe Oggz-middelelen die aan de 43 centrumgemeenten maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid zijn
toegekend, zijn onder andere beschikbaar gekomen door een generieke korting bij de GGZ-instellingen van 25%
voor Collectieve preventie ggz en een korting van 36% op de Oggz (bemoeizorg, dienstverlening). De korting
heeft dus geen enkele relatie met de daadwerkelijke uitgaven en activiteiten op deze gebieden van de betreffende
instellingen. Ten gevolge hiervan is het subsidie van het zorgkantoor aan de instellingen die in de regio al
meerdere jaren een bijdrage leveren aan de Oggz in de vorm van mentoren voor het Schakelstation van de
GGD/HDK en activiteiten in Midden-Kennemerland per 1 januari 2007 gestopt. Het gaat om de volgende
instellingen die daarom vanaf 2007 een beroep op deze nieuwe Oggz-middelen doen:

Mentoren Schakelstation
 De Geestgronden €   140.000
 Roads €     75.000
 Leger des Heils €     11.000
 RIBW-KAM €     54.000
 Kontext €     68.000
 Release €     25.000
 MEE €     15.000

Oggz-activiteiten in Midden Kennemerland
 GGZ Dijk en Duin €   204.300

In februari jl. is aan De Geestgronden en GGZ Dijk en Duin gevraagd aanvullende informatie te sturen en recent is
gestart met gespreksronden waarin de instellingen de gelegenheid wordt geboden hun aanvraag nader toe te
lichten. Daarna wordt voor een definitief besluit over deze subsidieaanvragen een nota opgesteld.
In afwachting daarvan en om de continuïteit te waarborgen– op basis van een gentleman’s agreement financieren 
de instellingen deze activiteiten tot nu toe uit eigen middelen–wordt voorgesteld bovengenoemde
subsidieaanvragen te bevoorschotten met 50%.


