
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 
In Haarlem is al jaren een gebrek aan opvangvoorzieningen, zowel naar aantal als 

naar variëteit. In navolging van de G4, willen wij een nieuwe impuls geven aan de 

verdere ontwikkeling van de maatschappelijke opvang in Haarlem, onder de noemer 

Stedelijk Kompas.  

 

Op dit moment doet zich in Haarlem de kans voor een opvangvoorziening te 

realiseren in Vitae Vesper
1
 dat de komende jaren leeg staat. Het RIBW heeft 

hierover overeenstemming bereikt met Pré Wonen. Het RIBW is voornemens in dit 

pand een brede voorziening, de Herberg genaamd, te realiseren met verschillende 

woonvormen.  

 

Wij ondersteunen dit voornemen. De voorziening draagt bij aan de 

prestatieafspraken in het kader van het Grote Stedenbeleid, de wens van de raad om 

het aantal plaatsingen in commerciële pensions terug te dringen en onze wens het 

budget bijzondere bijstand, onderdeel pensionkosten, beter beheersbaar te maken. 

Voorliggende nota betreft dan ook ons besluit de realisatie van deze brede 

opvangvoorziening mogelijk te maken. 

 

Aanleiding  

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. Dit past bij de afspraken 

die wij in het kader van het Grote Steden Beleid hebben gemaakt met het Rijk om 

de verblijfsduur in de maatschappelijke opvang met 20% te verminderen. 

 

De realisatie van de opvangvoorziening in Vitae Vesper past in dit kader. Daarom 

vinden wij het belangrijk de realisatie van de opvangvoorziening te ondersteunen.  

 

Samenvatting 

Het realiseren van een opvangvoorziening in Vitae Vesper levert een bijdrage voor 

het verminderen van de verblijfsduur in de maatschappelijk opvang. Ook kunnen zo 

de plekken in de commerciële pensions verlaagd worden en de kosten op het budget 

bijzondere bijstand worden beter beheersbaar. Belangrijker echter is nog dat aan de 

pensionbewoners adequate begeleiding kan worden geboden. 
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Financiële paragraaf 
De RIBW doet een beroep op de gemeente voor de volgende kosten: 

- eenmalige inrichtingskosten: € 22.500,- 

- kosten voor beheer: € 125.000,- per jaar 

- kosten voor activering en re-integratie van de bewoners: € 50.000,- per jaar 

 

De kosten voor activering en re-integratie van de bewoners brengen wij ten laste 

van het werkdeel WWB. Wij stellen voor de overige kosten in 2007 ten laste te 

brengen van de op de balans gereserveerde middelen in het kader van de BDU 

Sociaal, en vanaf 2008 ten laste van de besparingen op de bijzondere bijstand. Deze 

besparingen hangen samen met een fors lager aandeel kosten ten behoeve van de 

commerciele pensions. 

 

Participatie / communicatie 
Omdat de oprichting van de Herberg een particulier initiatief betreft en het 

bestemmingsplan van het pand reeds overeenkomt met de doeleinden van de 

Herberg, zien wij geen aanleiding om mogelijkheid tot inspraak te bieden. 

 

Wij vinden het echter wel belangrijk dat de omwonenden goed geïnformeerd en 

gehoord worden. Daarom wordt er zowel een bijeenkomst met de wijkraden 

georganiseerd als een informatieavond voor direct omwonenden. De organisatie 

hiervan ligt in handen van de RIBW. De gemeente ondersteunt waar nodig. 

 

De media worden tijdens de informatieavond voor omwonenden door middel van 

een gezamenlijk persbericht geïnformeerd. 

 

Planning 
Maandag 16 april 2007 heeft het overleg met de wijkraden plaatsgevonden. De 

informatieavond voor de bewoners staat geplan op maandag 7 mei 2007. 

 

Op 1 juni 2007 opent de Herberg haar deuren.  

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. Het college stelt de Raad voor het initiatief van de RIBW tot de realisatie van 

een brede opvangvoorziening ‘De Herberg’ in het voormalige verzorgingshuis 

Vitae Vesper te ondersteunen; 

2. Het college stelt de Raad voor de éénmalige inrichtingskosten ter hoogte van    

€ 22.500,- ten laste te brengen van de op de balans gereserveerde middelen in 

het kader van de BDU Sociaal; 

3. Het college stelt de Raad voor de kosten voor beheer ter hoogte van  

€ 125.000,- per jaar in 2007 ten laste te brengen van de op de balans 

gereserveerde middelen in het kader van de BDU Sociaal; 

4. Het college stelt de Raad voor de kosten voor beheer vanaf 2008 ten laste te 

brengen van de hiermee gemoeide besparingen op de bijzondere bijstand en dit 

te betrekken bij het door de Raad vast te stellen minimabeleid 2008-2010. 
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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: 

 

1. De Raad besluit het initiatief van de RIBW tot de realisatie van een brede 

opvangvoorziening ‘De Herberg’ in het voormalige verzorgingshuis Vitae 

Vesper te ondersteunen; 

2. De Raad besluit de éénmalige inrichtingskosten ter hoogte van € 22.500,- ten 

laste te brengen van de op de balans gereserveerde middelen in het kader van 

de BDU Sociaal; 

3. De Raad de kosten voor beheer ter hoogte van € 125.000,- per jaar in 2007 ten 

laste te brengen van de op de balans gereserveerde middelen in het kader van 

de BDU Sociaal; 

4. De Raad besluit de kosten voor beheer vanaf 2008 ten laste te brengen van de 

hiermee gemoeide besparingen op de bijzondere bijstand en dit te betrekken bij 

het door de Raad vast te stellen minimabeleid 2008-2010. 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  

 


	Aanleiding

