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1. Het college besluit in het kader van Maatschappelijke Opvang subsidie toe te kennen aan de
instellingen zoals genoemd in bijlage A.

2. De kosten van het besluit 2011 bedragen totaal € 6.390.796,=. Het besluit wordt gedekt uit
programma 3, beleidsveld 3.2 Welzijn, Gezondheid en Zorg.

3. Het college besluit, gezien de lagere inkomsten vanuit de regiogemeenten, om de inkomsten en
uitgaven te verlagen met € 45.500,=. Het bedrag onder besluitpunt 2 is hiermee reeds verlaagd.
Dit besluit zal worden verwerkt in de 2e berap 2011

4. De betrokken instellingen ontvangen daags na de besluitvorming informatie hierover.
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
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Haarlem fungeert als centrumgemeente als het gaat om de middelen in het kader van de
maatschappelijke opvang. Dat betekent dat de bestemming van deze middelen en de verantwoording
hiervan aan het Rijk, een verantwoordelijkheid is van het College van de gemeente Haarlem.
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Onderwerp: Uitvoeringsnota Regionaal Kompas 2011
Reg. Nummer: STZ/WWGZ/2011/63534

1. Inleiding
In het kader van de uitwerking van het Regionaal Kompas 2008-2014 heeft de Raad
in december 2009 twee uitwerkingnotities (reg.nr. 2009/149016/149017)
vastgesteld, te weten: een Haarlemse deelnota en een deelnota Midden- en Zuid
Kennemerland en Haarlemmermeer.
De Haarlemse deelnota richt zich met name op de concrete uitwerking van de
ambities in Haarlem. In de Uitvoeringsnota Kompas Midden- en Zuid-
Kennemerland en Haarlemmermeer staat de regionale invulling van het Kompas
beschreven.

Met de in de Kompasnota’s beschreven activiteiten willen wij in 7 jaar tijd (2008-
2014) een forse impuls geven aan het verminderen van dakloosheid in de hele regio
Kennemerland/Haarlemmermeer.
Met de komst in 2010 van de Brede Centrale Toegang (BCT – Centraal Loket waar
dak- en thuislozen zich moeten melden), krijgen we door monitoring meer zicht en
grip op de dak- en thuislozen in de hele regio, waardoor snellere hulpverlening kan
worden geboden. Hierdoor kunnen we adequate voorzieningen treffen voor de door-
en uitstroom van dak- en thuislozen. Vooral in Haarlem hebben wij problemen met
de uitstroom van dak- en thuislozen omdat het aantal beschikbare woningen, die oa.
via de woningcorporaties beschikbaar wordt gesteld, niet toereikend is voor de
vraag.
Naast het bieden van opvang zien wij het als onze zorgplicht om voor
bovengenoemde doelgroep, ook wel genoemd OGGZ- doelgroep (Openbare
Geestelijke Gezondheidszorg), het voorzieningenniveau en de instrumenten te
realiseren, die hen in staat stellen de regie over hun eigen leven terug te nemen.
Naast de adequate hulp die wij aan daklozen bieden dient tevens de overlast die van
deze groep in de omgeving ervaren wordt, tegengegaan te worden.
Door overlast en onveiligheid te verminderen geven wij invulling aan onze
verantwoordelijkheid naar de bewoners van Haarlem en de regio. Het realiseren van
passende opvang voor de verschillende doelgroepen bevordert de veiligheid binnen
en rond de omgeving van de voorzieningen.

Deze uitvoeringsnota geeft een totaal overzicht van de te verstrekken subsidies in
2011 aan de instellingen, die een bijdrage leveren aan de uitvoering van onze
ambities uit de Kompasnota’s.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit in het kader van Maatschappelijke Opvang subsidie toe te

kennen aan de instellingen zoals genoemd in bijlage A.
2. De kosten van het besluit 2011 bedragen totaal: € 6.390.796,=. Het besluit

wordt gedekt uit programma 3, beleidsveld 3.2. Welzijn, Gezondheid en Zorg.
3. Het college besluit, gezien de lagere inkomsten vanuit de regiogemeenten, om

de inkomsten en de uitgaven te verlagen met € 45.500,=. Het bedrag onder
besluitpunt 2 is hiermee reeds verlaagd. Dit besluit zal worden verwerkt in de 2e

berap 2011.

Collegebesluit



2

4. De betrokken instellingen ontvangen daags na de besluitvorming informatie
hierover.

5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
Samenleving

3. Beoogd resultaat
De gesubsidieerde activiteiten dragen bij aan:

1. het verminderen van het aantal dak- en thuislozen in de hele regio;
2. de doorstroming naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan voor deze

doelgroep te bevorderen;
3. de kwaliteit van leven van dak- en thuislozen te verbeteren;
4. de overlast, die deze doelgroep met zich mee brengt, te verminderen.

4. Argumenten

Het uitvoeren van nieuwe activiteiten vallend binnen het beleidsterrein van het
Regionaal Kompas
Voor 2011 hebben wij van diverse Maatschappelijke Opvanginstellingen
subsidieaanvragen ontvangen voor nieuwe activiteiten. Gezien het door ons
voorgestane beleid uit de Kompasnota’s, waarin wij onze prioriteiten duidelijk
uiteen hebben gezet, stellen wij voor om naast de reguliers subsidies onderstaande
nieuwe actitiviteiten te honoreren:

1A. Voorzitterschap Sociale Teams en Traject Toewijzing Commissie koppelen aan
uitvoering BCT (GGD)
Het voorzitterschap van de sociale teams (3) in Zuid-Kennemerland
werd in voorgaande jaren tijdelijk uitgevoerd door de GGD. Door dit
voorzitterschap definitief te beleggen bij de GGD wordt er meer samenhang
aangebracht in de totale activiteiten die leiden naar en die vervolgens via de BCT,
waarvan de dagelijkse leiding berust bij de GGD, worden uitgevoerd. Daarom
stellen wij voor om deze nieuwe activiteit te honoreren via een subsidie.
Tevens willen wij het voorzitterschap en de voortgang bewaking van de Traject
Toewijzing Commissie (TTC) laten uitvoeren door de GGD. De reden hiervoor is
dezelfde als bij het bekleden van het voorzitterschap voor de bijeenkomsten van de
sociale teams. (meer samenhang en snellere uitvoering). Gemeente Haarlem zal wel
vertegenwoordigd worden bij de overleggen van de TTC.

1B. Intakeprocedure zwerfjongeren/ selectieprocedure aanscherpen via BCT
De zwerfjongeren vanuit de hele regio meldden zich aan bij pension Spaarnezicht.
Hieronder bevinden zich ook jongeren die niet afkomstig zijn vanuit de
regiogemeenten. Om de toelating tot pension Spaarnezicht beter, via een
selectieprocedure te laten verlopen, en deze procedure analoog te maken aan de
intake van daklozen boven de 23 jaar, stellen wij voor om voor deze doelgroep de
centrale intake te beleggen bij de Brede Centrale Toegang. Deze activiteit zou via
een subsidierelatie geregeld moeten worden. Voor 2011 is uiteindelijk
overeengekomen met de GGD om deze kosten op nihil te zetten onder honorering
van de overheadkosten, die voor 2011 separaat in de offerte zijn verwerkt.
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2. Verhuizing Brede Centrale Toegang naar Raakspoort
De BCT is sinds 2010 gehuisvest in de Publiekshal aan de Zijlsingel. In augustus
2011 moet dit gebouw leeg opgeleverd worden. De Brede Centrale Toegang wordt
hierdoor gedwongen om te verhuizen. Voor de verhuizing naar de Raakspoort
stellen wij eenmalig een bedrag van maximaal € 90.000,= beschikbaar.

5. Kanttekeningen

Haalbaarheidsonderzoek naar unilocatie
Een van de doelstellingen uit het Kompas is het realiseren van een unilocatie voor
dak-en thuislozen. In 2010 zijn diverse locaties hiervoor onderzocht. Het voorstel is
om een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren naar de locatie Gedempte Oude
Gracht 138 om te bekijken of dit pand geschikt zou zijn voor deze doelgroep.
Inmiddels is er vanuit de omwonenden veel protest tegen een vestiging van een
unilocatie in de GOG 138 gekomen. Zij hebben zich met hun standpunt, via een
burgerinitiatief, tot de Commissie Samenleving gewend. In de vergadering van 17
maart jl. heeft de Commissie Samenleving besloten om het haalbaarheidsonderzoek
voorlopig op te schorten en de criteria opnieuw te bekijken. Gezien bovenstaande
stellen voor om voor 2011 eenmalig een bedrag te reserveren voor verdere
onderzoeken van maximaal € 20.000,=.

Ontvlechting gemeente Castricum uit centrumgemeente Haarlem
Het totaalbedrag, zoals genoemd onder punt 2.2 wordt toegekend aan de
Kompasactiviteiten voor 2011 voor alle regiogemeenten.
Gemeente Castricum heeft in 2010 een verzoek gedaan voor een overheveling
vanuit centrumgemeente Haarlem naar centrumgemeente Alkmaar per 1 januari
2011. Inwoners van Castricum maken al merendeels gebruik maken van activiteiten
van OGGZ-instellingen binnen het werkterrein van centrumgemeente Alkmaar.
Gemeente Castricum wil deze gang van zaken graag formaliseren.
Het Rijk is op 22 maart 2011 gekomen met een financiële berekening van deze
overheveling. De voorlopige uitkomst hiervan is, dat de verlaging van het
centrumbudget van gemeente Haarlem hoger is dan de toevoeging aan het budget
naar de nieuwe centrumgemeente Alkmaar.
De betrokken gemeenten Castricum, Alkmaar en Haarlem hebben hiertegen
bezwaar gemaakt bij het Ministerie. In afwachting hiervan hebben wij nog geen
besluit genomen over het verzoek van de gemeente Castricum tot uittreding uit onze
centrumgemeente.

6. Financiële gevolgen
Met deze nota geven wij uitvoering aan de Kompasambities in 2011 en gaan wij
akkoord met de activiteiten die de samenwerkingspartners, zoals genoemd in bijlage
A hiervoor gaan uitvoeren. De activiteiten passen binnen het beleidsveld 3.2 van
programmanummer 3 en vallen binnen de hierbij behorende financiële kaders.
De financiële gevolgen voor 2011 en de dekking van bovengenoemd bedrag staan
eveneens beschreven in bijlage A. De totale uitgaven bedragen € 6.463.806,=.

Bijdrage vanuit Pakketmaatregel
Voor het jaar 2011 is een budget van € 55.000,= beschikbaar vanuit de
pakketmaatregel AWBZ . Dit bedrag wordt toegevoegd aan het subsidie voor het
herkansproject, dat uitgevoerd wordt door het RIBW in samenwerking met Pre
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Wonen. Voor het totale budget van € 120.000,= voorziet het RIBW in begeleiding
waarbij ex-daklozen na verblijf in de opvangvoorziening de Herberg met
begeleiding doorstromen naar door het RIBW gehuurde zelfstandige woning, totdat
ze zo stabiel functioneren dat ze zelf een huurcontract kunnen aangaan. Het is een
belangrijk project dat zorgt voor doorstroming in de opvangvoorziening en voor
hernieuwd burgerschap voor cliënten in een reguliere woning. Deze subsidie wordt
gebruikt om begeleiding te bieden aan die mensen die geen AWBZ-indicatie
krijgen, maar wel beperkingen ondervinden ten gevolge van langdurige, complexe
psychische en maatschappelijk problematiek.

Regionale Bijdrage
In december 2010 is gestart met een overleg met de regiogemeenten over hun
financiële bijdragen aan de activiteiten op gebied van Maatschappelijk Opvang in
de komende jaren. In 2011 zal dit overleg vervolgd worden en uitmonden in een
bestuurlijk voorstel. In de begroting 2011 is een regionale bijdrage opgenomen van
€ 65.000,= . Hierbij is er vanuit gegaan dat bovengenoemde besprekingen afgerond
zouden zijn en verwerkt zouden zijn in de begrotingen van de regiogemeenten.
Doordat de onderhandelingen langer doorlopen, is het niet mogelijk geweest om
een verhoogde regionale bijdragen in de begrotingen 2011 van de regiogemeenten
op te nemen. Voor 2011 zullen de regionale inkomsten op het niveau van
€ 19.500,= gehandhaafd blijven. De lagere inkomsten zijn in de uitgaven verwerkt
voor 2011.

Ontwikkelingen per 2012
De activititeiten voortkomend uit het Kompas worden grotendeels financieel
afgedekt door een bijdrage vanuit het R ijk, de zg. Decentrale Uitkering
Maatschappelijke Opvang. De verwachting is dat deze bijdrage voor 2012 verlaagd
zal worden. Dit wordt bekend gemaakt in de meicirculaire van het Rijk, die eind
mei beschikbaar komt. Bij een verlaging zal er gekeken worden naar de huidige
ambities die in de Kompasnota’s neergelegd zijn en hoe deze bijgesteld zullen
worden. Tevens zal er in 2012 een verlaging optreden in het budget door de
uittreding van gemeente Castricum.
Voor 2012 zal ook bekend worden hoe en in welke mate de regiogemeenten gaan
bijdragen en de consequenties die hieruit voortvloeien.

7. Uitvoering
De uitvoering van de Kompasactiviteiten vindt plaats onder regie van gemeente
Haarlem en in nauwe samenwerking met de gemeenten in Midden- en Zuid
Kennemerland en Haarlemmermeer en door middel van subsidierelaties met
uitvoerende maatschappelijke instellingen. De Algemene Subsidieverordening is op
de subsidieverlening van toepassing.

8. Bijlagen
A. Financieel overzicht van de instellingen, die de Kompas-activiteiten uitvoeren in
2011 met een beknopte omschrijving voor de activiteiten.
In dit overzicht is tevens opgenomen ten laste van welke kostenplaatsen binnen de
begroting van hoofdafdeling Stadszaken voornoemde activiteiten ten laste worden
gebracht.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



Overzicht instellingen/actitiveiten Kompas 2011 Bijlage A

Regio: Zuid-Midden Kennemerland
en Haarlemmermeer

Instelling Aanvraag Toekenning Doel Kostenplaatsen
subsidie subsidie Begroting 2011
2011 2011

1.1 RIBW- Pauzement 90.000 90.000 Exploitatie van opvangvoorziening in Haarlem voor gezinnen met 2341.4756.2000
ondersteunende begeleiding. Capaciteit maximaal 6 gezinnen.

1.2 RIBW - Hostel de Wissel 170.000 170.000 Exploitatie van opvangvoorziening in Haarlem voor oudere verslaafden 2341.4756.2100
daklozen met ondersteunende begeleiding. Capaciteit: maximaal
12 units.

1.3 RIBW - Kennemerhof 94.500 90.060 Exploitatie van opvangvoorziening in Beverwijk voor OGGZ-cliënten 2341.4756.2200
met ondersteunende begeleiding.Het betreft hier kortdurende opvang.
Capaciteit: maximaal 11 units

1.4 RIBW - Herkanswoningen 120.000 120.000 Het aanbieden van begeleiding voor uitstroom van cliënten vanuit 2341.4756.2300
reguliere zorg naar begeleid wonen.
In 2011 wordt dit mede gefinancieerd vanuit Pakketmaat-
regel (55.000,=)

Brede Centrale Toegang

2.0 GGZIngeest - ACT team 100.000 100.000 Participatie in ACT-team (Asserted Community Treatment) samen met 2341.4756.2410
Brijderverslavingszorg, waarbij cliënten met een dubbele diagnose
behandeld worden.

3.1 VRK/GGD/clientmanagers OGGZ 451.087 451.087 Het OGGZ-team bestaat uit: projectmanager, 5 cliëntmanagers en 2341.4756.2420
een administratief medewerker. Dit team vormt onderdeel van de

3.2 VRK/GGD/projectmanager OGGZ 48.227 48.227 Brede Centrale Toegang en de dagelijkse leiding berust bij de GGD. 2341.4756.2430



3.3 VRK/GGD/adm.ondersteun.OGGZ 19.560 19.560 Het OGGZ-team heeft als taak: ondersteuning en begeleiding van 2341.4756.2440
cliënten die zich via de BCT aanmelden: dak- en thuislozen en
zorgmijders.

3.4 VRK/GGD/BCT coordinator 59.576 59.576 De Brede Centrale Toegang is een fysiek loket in Haarlem voor de 2341.4756.2440
intake van dak- en thuislozen maar ook zorgmijders kunnen hier

3.5 VRK/GGD/veldmonitor 61.116 61.116 terecht voor ondersteuning. Alle meldingen vanuit de hele regio 2341.4756.2440
3.6 VRK/GGD/ adm.medewerker 47.912 47.912 (ook Midden-Kennemerland en Haarlemmermeer) worden hier via het 2341.4756.2440
3.7 VRK/GGD/zorgcoordinatie 296.119 296.119 Schakelnet geregistreerd. Het intaketeam bestaat uit: coordindator, 2341.4756.2440

veldmonitor, adm. Medewerker en 2 zorgcoordinators. 2341.4756.2470
De GGD heeft de dagelijkse leiding over dit team, waarin ook een
medewerker vanuit Stichting Release deelneemt.

-58.353 Dit bedrag betreft zorgcoordinatie die uitgevoerd voor Midden-
Kennemerland onder regie van St. Dijk en Duin.

-60.696 Dit bedrag is het aandeel zorgcoordinatie dat gedekt wordt uit het
pluspakket GGD via gemeente Haarlem.

3.8 VRK/GGD/intake Spaarnezicht 19.851 0 In 2011 lopen alle intakes voor Spaarnezicht via de BCT. De GGD nieuw
heeft hiervoor een offerte aangeleverd. Na bespreking met de GGD wordt
deze offerte op nihil gesteld onder honorering van de post overhead.

3.9 VRK/GGD/voorz.soc.teams 22.672 22.672 Op verzoek van gem. Haarlem heeft de GGD geoffreerd voor het 2341.4756.2440
uitvoeren van het voorzitterschap van de sociale teams en nieuw
de Traject Toewijzings Commissie (TTC). Hiermee is op jaarbasis
totaal 0,19 fte. gemoeid.

3.10 VRK/GGD/dr. Damiate 12.974 12.974 De GGD verzorgt tevens Dr. Damiate, het huisartsenspreekuur voor 2341.4756.2440
daklozen. Dr. Damiate zal in 2011 verhuizen naar het pand van
Stem in de Stad.

3.11 VRK/GGD/management 125.474 125.474 Voor 2011 heeft de GGD de kosten voor overhead niet meer in de 2341.4756.2440
activteiten verwerkt maar via een post in de offerte opgevoerd.



3.12 VRK/GGD/huisvesting 51.000 51.000 Deze kosten betreffende de huisvesting binnen de Publiekshal aan de 2341.4756.2440
Zijlsingel.

3.13 VRK/GGD/verhuisk.dr. Damiate 2.500 2.500 Eenmalige kosten wegens verhuizing van Dr. Damiate. 2341.4756.2440
nieuw - incidenteel

3.14 VRK/GGD/verhuisk. loket BCT 90.000 90.000 Eenmalige kosten wegens verhuizing van de BCT naar de Raakspoort. 2341.4756.2440
nieuw - incidenteel

Maatschappelijke Opvang

4.0 Haarlem/veldwerker 43.100 43.100 voert outreachend werk uit in de regio 2341.4756.2450
Begin 2011 is hier een vacature onstaan, die nog niet is ingevuld,
daarom is dit budget naar beneden bijgesteld.

4.1 Release - BCT medewerker 67.970 67.970 Deze medewerkers is in dienst van Release maar gedetacheerd '2341.4756.3100
bij de BCT intaketeam onder leiding van de GGD.

5 Leger des Heils Alle onderstaande voorzieningen zijn in Haarlem gevestigd:
5.1 nachtopvang 915.000 915.000 exploitatie van 25 bedden voor dak- thuislozen 2341.4756.2510
5.2 dagopvang 510.000 510.000 exploitatie van daginloop voor maximaal 40 personen 2341.4756.2520
5.3 noodbedden 74.000 74.000 exploitatie van 5 noodbedden voor dak- en thuislozen 2341.4756.2530
5.4 ziekenboeg 40.000 40.000 exploitatie van 3 bedden voor zieke daklozen die niet in de nacht- 2341.4756.2540

opvang kunnen verblijven.
Dak- en thuislozen uit de hele regio kunnen van bovenstaande voor-
zieningen gebruik maken.

Verslavingsbeleid

6 Brijder Verslavingszorg Voorzieningen zijn gevestigd in Beverwijk en in Haarlem
6.1 Zuid-kennemerland 1.282.822 1.173.563 exploitatie van gebruikersruimte (Haarlem) waar max. 6 personen 2341.4756.2610

tegelijk onder toezicht drugs kunnen gebruiken. Exploiteert ook
in Haarlem de inloopvoorziening voor omruil van spuiten en
verkrijging van methadon.



6.2 Midden-Kennemerland 446.390 438.984 Exploiteert inloopvoorziening in Beverwijk voor omruil spuiten en 2341.4756.2620
verkrijging van methadon. Voert vanuit hier ondersteunende begeleiding
uit.

6.3 Haarlemmermeer 234.114 210.479 Voert voor hele regio preventieprojecten uit in het kader van 2341.4756.2630
drugs/alcohol.
Voert ondersteunende begeleiding uit voor verslaafden in hele regio.
Daling van subsidie tov. 2011 doordat VVH een fte. voor GAVO
financieert. Instelling vraagt voor 2011 trend aan van 2,4%, toekenning
van gemeentelijke trend voor 2011 bedraagt 0,8%.

OGGZ-regionaal

7.0 Dijk en Duin 126.093 110.738 Werkterrein Midden Kennemerland. Voert taken in het kader van 2341.4756.2700
aandeel Brijder 29.148 26.976 vangnet en advies uit, analoog aan BCT in Zuid-Kennemerland.
aandeel GGD 58.353 58.353 Fungeert als centraal meldpunt in Midden Kennemerland
aandeel SMD MK 39.600 39.600 hierin participeren: Brijder Verslavingszorg/GGD/SMD MK/ RIBW.
aandeel RIBW 16.375 10.821

8 ISP 10.000 9.900 Werkterrein hele regio. Ondersteunt OGGZ-clienten met een 2341.4756.2800
luisterend oor en werkt laagdrempelig vanuit de lotgenotengedachte en
en de 24/7 mobiele bereikbaarheid.
Houdt spreekuren in oa. Haarlemmermeer. Geeft voorlichting via
folder en houdt inloopspreekuren op kantoor in Haarlem.

9 gem. Haarlemmermeer 718.000 706.668 Laat via Humanitas maatschappelijke opvangvoorziening binnen 2341.4756.2900
Haarlemmermeer uitvoeren. Hierbij begrepen exploitatie van satelliet-
woningen voor uitstroom van cliënten.
Verstrekt subsidie aan GGZInGeest voor ondersteunig multiproblem-
gezinnen binnen CJG-huisvesting.

, Ondersteunt aanloopcentrum Leger des Heils op Schiphol.



Financiering van aanloopkosten voor nieuwbouw maatschappelijke
opvangvoorziening in Hoofddorp.
Verschil in aanvraag tov. toewijzing zit in het feit, dat gem.Haarlemmer-
meer extra subsidie aanvraagt voor deelname GGZINGeest aan het CJG.

10 Winternoodopvang 40.000 40.000 Budget tbv. uitvoeren activiteiten (incidentele nachtopvang voor dak- 2341.4756.3000
lozen) indien de temperatuur onder nul zakt en de noodopvang bij
het Leger des Heils vol zit.
Activiteiten bestaan uit: huren van noodlocatie, verstrekken van
warme maaltijd en vervoer van daklozen naar noodlocatie en inhuren van beveiliging.
van beveiliging.

11 Release 20.700 20.696 Instelling in Haarlem. Tbv. inloopactiviteiten voor OGGZ-doelgroep. 2341.4756.3100
Doet veel aan ondersteuning voor daklozen.
Onderhoudt postadressen voor daklozen.

12 SMD MK 28.200 27.919 Organisatie in Midden-Kennemerland (Beverwijk) die een huis 2341.4756.3200
exploiteert voor crisisopvang in MK.

13 St. Zelfhelp 4.675 4.675 Instelling die in Zuid-Kennemerland activiteiten uitvoert. Houden 2341.4171.3300
wekelijks groepsavonden voor ex-verslaafden van psychotropische
middelen. Adviseren zelfhelpgroepen en werken nauw samen
met Brijder Verslavingszorg.

14 ambtelijke capaciteit 102.126 82.626 bekostigen van formatieuren voor uitvoering van Kompasactiviteiten. 2341.4756.3400
19.500 bijdrage regiogemeenten in uitvoeringskosten Kompasactiviteiten

15 innovatiekosten unilocatie 20.000 20.000€ Budget tbv: kosten ontwikkelen unilocatie. 2341.4669.3000
nieuw

totaal 6.711.245 6.390.796



Dekking
Beschikbare middelen DU -6.226.296
bijdrage regiogemeenten -19.500
Kabelgelden (incidenteel) -90.000
Aandeel pakketmaatregel -55.000

-6.390.796














