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1. Het college besluit op basis van de beoordeling (bijlage A) van subsidieaanvragen Steunpunt 

Huiselijk Geweld Kennemerland nieuwe stijl de subsidieaanvraag van GGD Kennemerland af 

te wijzen. 

2. Het college besluit op basis van de subsidieaanvragen van Maatschappelijk werk en Blijf groep 

verder te onderhandelen over de gevraagde dienstverlening en op basis van dit 

onderhandelingsresultaat een keuze te maken voor de uiteindelijke uitvoerder van het Steunpunt 

Huiselijk Geweld Kennemerland nieuwe stijl vanaf 1 juli 2011 

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit 

4. Publicatie van het besluit geschiedt na het informeren van de betrokkenen. 
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DOEL: Besluiten 
 

De gemeente Haarlem is centrumgemeente in de regio Kennemerland voor vrouwenopvang en Huiselijk 

Geweld. Vanuit deze centrumgemeentefunctie is het college van B&W bevoegd om te besluiten over de 

uitvoering van het Steunpunt Huiselijk Geweld Kennemerland nieuwe stijl.  
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Onderwerp: Beoordeling subsidieaanvragen Steunpunt Huiselijk Geweld 

Kennemerland nieuwe stijl 

Reg. Nummer: 2010/350353 

 

1. Inleiding 

In de regio Kennemerland is gemeente Haarlem centrumgemeente voor 

vrouwenopvang en Huiselijk Geweld en coördineert daarom - in samenspraak met 

de regiogemeenten - de regionale samenwerking en centrale inkoop van 

voorzieningen. Hieronder valt ook de voorziening van het Steunpunt Huiselijk 

Geweld Kennemerland nieuwe stijl. Binnen de gemeente Haarlem valt het beleid 

huiselijk geweld binnen programma 3 Welzijn, Gezondheid en Zorg en beleidsveld 

3.4 Maatschappelijke opvang en zorg voor kwetsbare groepen. 

 

In het gezamenlijk beleid van de gemeenten in Kennemerland zoals verwoord in de 

Implementatienota beleid huiselijk geweld in de Veiligheidsregio Kennemerland 

(2009/98109) luidt ambitie 4 als volgt: “Samenvoegen van crisisinterventie en 

casemanagement in het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod en de functie van 

het Steunpunt Huiselijk Geweld Kennemerland in één organisatie met ingang van 

2010”.  

 

Conform deze ambitie heeft het college van B&W van de gemeente Haarlem 

namens de regiogemeenten op 23 maart 2010 (2010/35986) besloten het 

samenvoegingstraject in gang te zetten door middel van een meervoudig 

onderhandse aanbesteding. Deze procedure heeft niet tot het gewenste effect geleid 

en het college van B&W van de gemeente Haarlem heeft op 15 juni 2010 

(2010/124372) de als enige binnen gekomen offerte om financiële redenen 

afgewezen en de aanbestedingsprocedure stopgezet.  

 

In deze nota wordt het vervolg van de procedure geschetst en besluitvorming van 

het college gevraagd om toch tot realisatie van de samenvoegingambitie te komen. 

 

Met de 3 betrokken partijen, te weten GGD Kennemerland, Blijf groep en Stichting 

Kontext (namens de Maatschappelijk werk-organisaties) en een werkgroep 

bestaande uit een vertegenwoordiging van regiogemeenten en de politie is een 

aangepast subsidieverzoek tot stand gekomen voor dienstverlening vanaf 1 juli 

2011. In het aangepaste subsidieverzoek wordt nu gevraagd naar varianten in 

dienstverlening inclusief kostenplaatje ten aanzien van de uitvoering van de 

frontoffice en crisisinterventie/casemanagement huisverbod. GGD en 

maatschappelijk werk zijn gevraagd huidige dienstverlening te continueren tot 30 

juni 2011.  

 

De werkgroep heeft de subsidieaanvragen beoordeeld en voorzien van een advies 

voorgelegd aan de portefeuillehouders huiselijk geweld in de regio Kennemerland. 

De uitgebreide beoordeling van de subsidieaanvragen is als bijlage bij deze nota 

gevoegd. 

 

Op 13 oktober 2010 heeft regionaal afstemming met portefeuillehouders 

plaatsgevonden. Regiogemeenten zijn akkoord met de voorgestelde besluitvorming 

en worden over de uiteindelijke keuze voor de uitvoerder van het Steunpunt 

Huiselijk Geweld Kennemerland per email geïnformeerd.  

 

Collegebesluit 
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2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit op basis van de beoordeling (bijlage A) van 

subsidieaanvragen Steunpunt Huiselijk Geweld Kennemerland nieuwe stijl 

de subsidieaanvraag van GGD Kennemerland af te wijzen. 

2. Het college besluit op basis van de subsidieaanvragen van Maatschappelijk 

werk en Blijf groep verder te onderhandelen over de gevraagde 

dienstverlening en op basis van dit onderhandelingsresultaat een keuze te 

maken voor de uiteindelijke uitvoerder van het Steunpunt Huiselijk Geweld 

Kennemerland nieuwe stijl vanaf 1 juli 2011 

 

3. Beoogd resultaat 

Met het voorstel om crisisinterventie en casemanagement bij huisverboden door het 

Steunpunt Huiselijk Geweld Kennemerland nieuwe stijl uit te laten voeren, wordt 

de uitvoering en met name de procescoördinatie en de regie op casusniveau 

(casemanagement) bij huiselijk geweld-zaken efficiënter. Met het samenvoegen van 

beide functies wordt direct een bijdrage geleverd aan het beleidsdoel om het 

Steunpunt Huiselijk Geweld Kennemerland te versterken zoals beschreven in 

programma 3, beleidsveld 3.3  

 

4. Argumenten 

 

Beoordeling leidt tot rangorde en advies om GGD Kennemerland af te wijzen 

Op basis van een beoordelingskader zijn de subsidieaanvragen van GGD 

Kennemerland, Maatschappelijk werk en Blijf groep getoetst. Door de werkgroep 

zijn punten toegekend voor verschillende criteria zoals visie en deskundigheid en 

ook de geboden dienstverlening is per item beoordeeld. Tenslotte heeft ook een 

financiële afweging plaatsgevonden. Uit de beoordeling blijkt dat de GGD 

Kennemerland een beperkte specifieke kennis en expertise op terrein van huiselijk 

geweld heeft en een minder duidelijke visie op de problematiek en aanpak van 

huiselijk geweld en positionering van het Steunpunt Huiselijk Geweld dan 

Maatschappelijk werk en Blijf groep. Uit de beoordeling van de subsidieaanvragen 

en de rangorde volgt het inhoudelijke en financiële advies van de werkgroep om de 

subsidieaanvraag van GGD Kennemerland af te wijzen.  

 

Advies verder te onderhandelen met Maatschappelijk werk en Blijf groep  

Maatschappelijk werk en Blijf groep zitten dicht bij elkaar in de beoordeling van de 

subsidieaanvragen. De keuze voor één van beide uitvoerders kan niet op basis van 

de inhoudelijke beoordeling van subsidieaanvragen gemaakt worden. Voor beide 

aanvragen zijn in de beoordeling (bijlage) voor- en nadelen geschetst. Keuze voor 

de uitvoerder zou meer een politieke afweging van prioriteiten en accenten zijn. 

Ook financieel zijn er bij beide subsidieaanvragen nog een aantal onduidelijkheden 

en risico’s. Het advies van de werkgroep is dan ook om deze onduidelijkheden 

helder te krijgen en de risico’s te beperken door zowel met Maatschappelijk werk 

als met Blijf groep verder te praten over de financiële kaders van de gevraagde 

dienstverlening en te komen tot de meest optimale dienstverlening zowel 

inhoudelijk als financieel.  
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5. Kanttekeningen 

Huidige dienstverlening wordt gedeeltelijk uitgevoerd door Maatschappelijk werk 

(Steunpunt Huiselijk Geweld) en door GGD Kennemerland 

(crisisinterventie/casemanagement huisverbod). Besluitvorming om de 

subsidieaanvraag van GGD Kennemerland af te wijzen, betekent voor de GGD een 

verlies aan dienstverlening en subsidie (zowel baten als lasten). Communicatie 

richting betrokkenen dient zorgvuldig te gebeuren. 

 

6. Uitvoering 

GGD Kennemerland wordt geïnformeerd over de afwijzing van de 

subsidieaanvraag.  

 

Maatschappelijk werk en Blijf groep worden afzonderlijk uitgenodigd voor een 

gesprek om het financiële kader van de subsidieaanvragen te verduidelijken en te 

verdiepen (in bijzijn van financieel controller).  

 

Op basis van het resultaat van deze gesprekken wordt besluitvorming over de 

definitieve uitvoerder van het Steunpunt Huiselijk Geweld nieuwe stijl in het laatste 

kwartaal van 2010 aan het college van B&W van de gemeente Haarlem voorgelegd.  

 

7. Bijlagen 

Geen 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

de secretaris    de burgemeester 

 


