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Collegebesluit 
Onderwerp:  Voorstel voorgenomen beëindiging subsidies maatschappelijke opvang, 
vrouwenopvang en methodische thuisbegeleiding 
BBV nr: 2013/357895 
 
1. Inleiding 
 
Per 2015 wordt de financiering van gedecentraliseerde taken voor maatschappelijke opvang, 
vrouwenopvang en methodische thuisbegeleiding gewijzigd (Decentrale Uitkering 
Maatschappelijke opvang (DU/MO) en Vrouwenopvang (DU/VO)). Dat betekent dat de 
Rijksoverheid, centrumgemeente Haarlem niet meer op dezelfde wijze financiert voor deze 
taken. Het is op dit moment niet bekend hoe de nieuwe financieringswijze er uit gaat zien en 
welk budget er beschikbaar zal zijn.  
Om te kunnen overschakelen naar de nieuwe financieringswijze is het noodzakelijk de 
subsidies op het gebied van maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en methodische 
thuisbegeleiding formeel te beëindigen per 2015. Doordat dit op tijd gebeurt, krijgen 
instellingen de tijd zich op de nieuwe situatie voor te bereiden.  
Zodra meer bekend is hoe de nieuwe financieringswijze vanuit het Rijk eruit gaat zien, zal het 
college aan de raad voorstellen doen hoe deze taken te organiseren en te financieren vanaf 
2015.  
Het college is bevoegd de subsidies te beëindigen, maar wil de ingezette lijn met de 
commissie delen.   
 
2. Besluitpunten college 
1. Het college besluit de subsidies zoals vermeld in bijlage A met ingang van 2015 te 

beëindigen.  
2. De nota heeft geen financiële consequenties.  
3. De nota wordt ter informatie aan de commissie Samenleving voorgelegd.     
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.  
 
3. Beoogd resultaat 
Door de subsidies te beëindigen is de gemeente in staat op basis van de nieuwe 
financieringswijze nieuwe subsidierelaties op het gebied van maatschappelijke opvang, 
vrouwenopvang en methodische thuisbegeleiding aan te gaan, zodat daarmee beleid en 
uitvoering opnieuw vormgegeven kan worden.   
 
4. Argumenten 
 
Financiering MO/VO taken verandert per 2015 
Per 2015 wordt de financiering van gecentraliseerde taken voor maatschappelijke opvang, 
vrouwenopvang en methodische thuisbegeleiding gewijzigd (Decentrale Uitkering 
Maatschappelijke opvang (DU/MO) en Vrouwenopvang (DU/VO)). Het is op dit moment 
onbekend hoe het nieuwe verdeelmodel voor het budget MO/VO eruit ziet en dus is 
onbekend welk budget ter beschikking staat met ingang van 2015.  
 
Mogelijke wijziging centrumfunctie 
Het is onbekend of de centrumgemeenten als zodanig worden gehandhaafd en zo ja, of 
Haarlem centrumgemeente blijft. Dit zal in 2014 duidelijk worden.  
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Taken decentralisatie AWBZ en Jeugdzorg overlappen deels met MO/VO 
Met ingang van 2015 is de decentralisatie van de Jeugdzorg en de AWBZ een feit. Deze 
ontwikkelingen brengen veel (financiële) onduidelijkheid met zich mee. De verwachting is 
bovendien dat er overlap in dienstverlening gaat ontstaan met MO/VO en methodische 
thuisbegeleiding. Voor bijvoorbeeld de methodische thuisbegeleiding wordt overlap verwacht 
wordt met jeugdzorg en sociaal wijkteam. Het is de bedoeling de nieuw in te kopen 
arrangementen zoveel mogelijk integraal uit te vragen aan organisaties. Dat kan alleen als de 
huidige relaties zijn beëindigd.  
 
Mogelijkheid tot nieuwe aanbieders   
De beëindiging van de huidige subsidierelaties biedt de mogelijkheid om nieuwe relaties met 
andere partijen dan de huidige aan te gaan en/of om vernieuwde relaties aan te gaan met 
huidige partijen die beter aansluiten bij de nieuwe situatie.  
 
Financiële consequenties  
De nota heeft nog geen financiële consequenties, maar kan dat met ingang van 2015 wel 
hebben. Op het moment dat duidelijk is hoe het nieuwe verdeelmodel MO/VO eruit gaat zien, 
is meer te zeggen over de financiële consequenties.  
 
Communicatie 
Voor het voorstel is bestuurlijk steun uitgesproken in het regionaal 
portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Sport, Onderwijs, Welzijn , Zorg en Wmo d.d. 22 augustus 
2013 en ambtelijk ondersteund in het Regionaal Kompasoverleg van 4 juli 2013.    
 
5. Kanttekeningen 
 
Organisaties gaan maatregelen nemen 
De voorgenomen beëindiging van de subsidies kan tot maatregelen bij de organisaties leiden, 
terwijl nog niet duidelijk is of de gemeente nieuwe contracten met hen aangaat. Het is daarom 
zaak zo vroeg mogelijk duidelijkheid te scheppen over de nieuwe contracten.  
 
Mogelijke frictiekosten 
Het beëindigen van subsidierelaties kan mogelijk tot frictiekosten voor de gemeente leiden.  
 
6. Uitvoering 
Aangezien met de betreffende instellingen een subsidierelatie bestaat van meer dan drie jaar, 
kan de beëindiging van deze meerjarige subsidierelatie plaatsvinden, mits aan de instellingen 
een redelijke termijn wordt geboden om tot afbouw van hun langlopende verplichtingen te 
komen. In principe is beëindiging per 2015 en dus met inachtneming van een afbouwtermijn 
van ruim een jaar voldoende, mits duidelijk is dat de instellingen binnen dat jaar hun (vaste) 
personeel kunnen opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijnen en hun 
verplichtingen ten aanzien van de huisvesting kunnen beëindigen. Dat moet blijken uit de 
inventarisatie van de verplichtingen.  
Indien blijkt dat de instellingen hiervoor een langere termijn nodig hebben, is het gevolg 
ofwel een beëindiging op een later tijdstip of het dekken van frictiekosten door de gemeente.  
De instellingen zullen van het voornemen tot beëindiging van de subsidierelatie op de hoogte 
worden gesteld en in de gelegenheid worden gesteld hierover hun zienswijze te uiten. Het 
jaar 2014 zal worden gebruikt om de nieuwe uitvraag verder vorm te geven, zowel 
inhoudelijk als financieel (bijvoorbeeld of er aanbesteed gaat worden).  
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7. Bijlagen 
Bijlage A: Overzicht voorgenomen beëindiging subsidierelaties maatschappelijke opvang, 
vrouwenopvang en methodische thuisbegeleiding.  
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
2013/357895   
4 
 
Bijlage A: Overzicht voorgenomen beëindiging subsidierelaties 
maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en methodische 
thuisbegeleiding 
 
Maatschappelijke opvang * 
- Brijder Verslavingszorg (inloop en maatschappelijk herstel) 
- Leger des Heils (dag en nachtopvang) 
- GGZ Ingeest (ACT- Team) 
- RIBW (beschermd wonen m.u.v. de opvang van gezinnen in de Haarlemmermeer 

i.v.m. afwijkende afspraken)  
- Dijk en Duin (Vangnet en Advies) 
- Socius (Vangnet en Advies) 
- BCT/GGD (toegangsfunctie en zorgcoördinatie) 
- Stem in de Stad (straatpastoraat) 
- Release (toegangsfunctie in loket BCT) 
 
* Uitgezonderd Spaarnezicht (opvang zwerfjongeren): hiermee is geen subsidierelatie 
maar een inkooprelatie.  
 
Vrouwenopvang/aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 
- Blijf (vervolgopvang en ondersteunende begeleiding, noodbed en mobiel 

beveiligingssysteem met begeleiding voor slachtoffers van huiselijk geweld) 
- Steunpunt Huiselijk Geweld (basisfuncties SHG, crisisinterventie en 

casemanagement i.h.k.v. Wet Tijdelijk huisverbod en procesregie) 
- Reclassering (contract: terugvalpreventieprogramma vanuit reclassering aan de 

uithuisgeplaatste na oplegging huisverbod) 
 
Methodische thuisbegeleiding 
- Leger des Heils (zorgaanbieder van methodische thuisbegeleiding) 
- Zorgbalans (zorgaanbieder van methodische thuisbegeleiding) 
- GGD Kennemerland (indicatie en coördinatie methodische thuisbegeleiding) 
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