
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem  

 

Inhoud van het voorstel 

Vanaf 2007 ontvangt Haarlem als centrumgemeente structureel € 1.099.467 per jaar 

aan nieuwe middelen voor de openbare geestelijke gezondheidszorg (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. 

 

Met deze middelen kan staand beleid gefinancierd worden maar zijn ook aan de 

gemeente beschikbaar gesteld voor nieuw beleid en nieuwe activiteiten. 

 

Het college heeft besloten de subsidieaanvragen Oggz en Cpggz 2007 onder aftrek 

van de reeds betaalde voorschotten tot een bedrag van € 878.943 aan de betrokken 

organisaties toe te kennen en ten laste van deze nieuwe Oggz-middelen te brengen. 

Hierdoor blijft over 2007 een bedrag over van € 220.524. 

 

In het kader van het nieuwe beleid wordt vanaf 2008 het Regionaal/Stedelijk 

Kompas ontwikkeld, dat voorziet in een aanzienlijke reductie van het aantal dak- en 

thuislozen tot en met 2013. Mede voor de financiering van de verplichtingen die uit 

dit nieuwe beleid voortvloeien, is het van groot belang om de Oggz middelen die in 

2007 zijn overgebleven, naar 2008 over te hevelen en voor de Oggz in 2008 te 

bestemmen. 

 

Voorstel 

In te stemmen met het voorstel om de resterende Oggz-middelen 2007 van  

€ 220.524 naar 2008 over te hevelen en te bestemmen voor de Oggz in 2008. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 

30/2008 

15 januari 2008 

MO/owg 

2007/222877 

 

Overhevelen van de resterende middelen Oggz 2007 van € 220.524 naar 2008 

en te bestemmen voor de Oggz in 2008 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,  

 

Besluit: 

 

Stemt in met het voornemen om de resterende Oggz-middelen 2007 van € 220.524 

naar 2008 over te hevelen en te bestemmen voor de Oggz in 2008. 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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