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Onderwerp:  Uitvoeringsnota Kompas Midden- en Zuid-Kennemerland en  

Haarlemmermeer  

Reg.nr.:  2009/149017 

 

 

Inleiding 

In het Regionaal Kompas Veiligheidsregio Kennemerland staan de ambities 

geformuleerd ten aanzien van de maatschappelijke opvang en dak- en 

thuislozenzorg voor de periode 2008-2014. Het Kompas is vastgesteld in maart 

2008 en beschrijft de beleidsintenties om in een tijdsspanne van 7 jaar een forse 

impuls te geven aan de aanpak van dakloosheid. 

 

In het Kompas beschrijven wij hoe wij de vermindering van het aantal daklozen 

willen bereiken, de doorstroming naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan willen 

bevorderen, de kwaliteit van leven van de doelgroep verbeteren en tot slot de 

overlast die deze groep met zich mee brengt willen verminderen. 

 

Het Kompas richt zich niet alleen op Haarlem maar op de regio’s Midden- en Zuid-

Kennemerland en gemeente Haarlemmermeer, waarvoor Haarlem de rol van 

centrumgemeente heeft. In het kader van de uitwerking van het Regionaal Kompas 

2008-2014 zijn er twee uitwerkingnotities gemaakt.  

In het Kompas Haarlem staat de Haarlemse uitwerking beschreven in vier 

deelnota’s. In  het Kompas Midden- en Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer, 

die nu voor ligt, staat de regionale invulling van het Kompas beschreven.   

 

In de afgelopen periode hebben wij al enkele stappen gezet met betrekking tot de 

uitvoering van het Kompas.  

Zo zijn we gestart met de inrichting van de Brede Centrale Toegang (Nota ´ 

Uitvoering Regionaal Kompas: naar een betere dienstverlening voor de OGGZ 

doelgroep’, SZW/BB/2009/54939). Ook zijn wij gestart met de voorbereiding van 

de realisatie van een hostel voor niet overlastgevende verslaafden (Nota ‘Uitvoering 

regionaal kompas: realisatie hostelvoorziening’, SZW/BB/2009/39326). Over beide 

onderwerpen hebben wij u in juni van dit jaar geïnformeerd.  

Verder is het Pauzement overgedragen aan het RIBW, waardoor een betere 

begeleiding van de doelgroep in het Pauzement kan worden gegarandeerd. In 

Midden Kennemerland is de Kennemerhof geopend. 

 

Voorstel aan de raad 

1. Het College stelt de raad voor in te stemmen met de uitgangspunten zoals 

genoemd onder paragraaf 2 van de bijlage: 

 Gemeenten blijven verantwoordelijk voor hun eigen burgers; 

 Gemeenten streven naar een zo effectief mogelijke inzet van middelen en 

locaties; 

 Gemeenten wisselen informatie uit over de aard en omvang van de 

doelgroep als ook de prestaties van de hiertoe gesubsidieerde instellingen. 

2. Het College stelt de raad voor om te komen tot een subregionale aanpak tussen 

Haarlem en Haarlemmermeer en differentiatie van opvang per doelgroep: 

 Haarlemmermeer richt de nieuwe opvang in voor gezinnen (dakloze 

gezinnen, alleenstaande ouders, tienermoeders, vrouwenopvang en 

crisisopvang huiselijk geweld) en Haarlem richt zich op alleenstaanden; 
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 Afstemming van werkwijze en registratie tussen de BCT Haarlem en de 

toekomstige BCT Haarlemmermeer (CJG+). 

3. De kosten van het besluit staan beschreven in de financiële bijlage voor de 

jaren 2009 en 2010.  

 

Beoogd resultaat 

In het Kompas wordt aangegeven hoe de gemeenten de vermindering van het aantal 

daklozen wil bereiken, de doorstroming naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan 

wil bevorderen, de kwaliteit van leven van de doelgroep van verbeteren en tot slot 

de overlast die deze groep met zich mee brengt wil verminderen. 

 

Dit leidt tot de volgende concrete doelstellingen die in 2014 gerealiseerd moeten 

zijn: 

- Dakloosheid als gevolg van ontslag uit een kliniek wordt voorkomen; 

- Dakloosheid als gevolg van huurschuld wordt voorkomen; 

- Dakloosheid als gevolg van detentie wordt voorkomen; 

- Daklozen ontvangen steun bij het oplossen van financiële problemen; 

- Er is een gedifferentieerd aanbod van woon- en opvangvoorzieningen voor 

daklozen (mogelijk met een centrale intake); 

- We kennen alle daklozen en zij staan binnen 3 maanden op een traject richting 

dagbesteding (activering, werk); 

- Daklozen, alcoholverslaafden en overlastgevenden zijn uit het straatbeeld 

verdwenen; 

- Er is voor alle actieve veelplegers een sluitende aanpak. 

 

Argumenten 

Deze doelstellingen voor het beleid sluiten aan bij de landelijke trend, zoals die 

vanaf 2005 opgang is gekomen. Steeds gaat het om een dubbele doelstelling: het 

vinden van een balans tussen zowel het bieden van hulp aan daklozen als het 

bewerkstelligen van een veilige buurt. 

 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

 

Uitvoering 

De uitvoering vindt plaats onder regie van de gemeente Haarlem en in nauwe 

samenwerking met de gemeenten in Midden- en Zuid Kennermerland en 

Haarlemmermeer. Uitvoering vindt plaats door middel van subsidierelaties met 

uitvoerende maatschappelijke instellingen. 

 

Financiële gevolgen 

De financiële gevolgen voor 2009 en 2010 staan beschreven in de bijlage. De totale 

uitgaven blijven binnen het beschikbare budget. Dit geldt ook voor de vier 

organisaties waarvan de gesprekken over het prestatieplan 2010 nog niet zijn 

afgerond. Hierover volgt een separate financiële nota. 

 

Bijlagen 

Kompas Midden- en Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 
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Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

1. De Raad stemt in met de uitgangspunten zoals genoemd onder paragraaf 2 

van de bijlage: 

 Gemeenten blijven verantwoordelijk voor hun eigen burgers; 

 Gemeenten streven naar een zo effectief mogelijke inzet van middelen en 

locaties; 

 Gemeenten wisselen informatie uit over de aard en omvang van de 

doelgroep als ook de prestaties van de hiertoe gesubsidieerde instellingen. 

2. De Raad besluit om te komen tot een subregionale aanpak tussen Haarlem 

en Haarlemmermeer en differentiatie van opvang per doelgroep: 

 Haarlemmermeer richt de nieuwe opvang in voor gezinnen (dakloze 

gezinnen, alleenstaande ouders, tienermoeders, vrouwenopvang en 

crisisopvang huiselijk geweld) en Haarlem richt zich op alleenstaanden; 

 Afstemming van werkwijze en registratie tussen de BCT Haarlem en de 

toekomstige BCT Haarlemmermeer (CJG+). 

3. De kosten van het besluit staan beschreven in de financiële bijlage voor de 

jaren 2009 en 2010.  

 

Gedaan in de vergadering van ….………  

 

 

De griffier,     De voorzitter, 

 


