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1. Inleiding 

 

Het Veldwerk Schiphol is een Inloopfunctie in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) met als 

doel daar verblijvende dak- en thuislozen zoveel mogelijk door te geleiden naar een 

opvangplek buiten Schiphol waar zij worden ondersteund in een resocialiseringsproces. 

Hiermee worden veiligheids- en overlastrisico’s tot een minimum beperkt. Binnen Veldwerk 

Schiphol participeren Amsterdam Airport Schiphol, de gemeenten Haarlem en 

Haarlemmermeer en Leger des Heils Noord-Holland, met ondersteuning van de Koninklijke 

Marechaussee en NS/Prorail. 

De financiering van deze taak wijzigt per 1 januari 2015. Dit is de aanleiding afspraken over 

de continuering van het Veldwerk Schiphol vast te leggen in een convenant. 

 

2. Besluitpunten college 

 

Het college besluit: 

1. Het Convenant Veldwerk Schiphol te sluiten met de gemeente Haarlemmermeer, 

Amsterdam Airport Schiphol en het Leger des Heils Noord-Holland. 

2. De kosten van het besluit bedragen € 120.000,-- en worden gedekt uit de extra 

middelen die hiervoor met ingang van 2015 aan de Decentralisatie-uitkering MO 

worden toegevoegd. 

3. De financiële consequenties te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2015.  

4. De convenantpartners ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.  

5. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie Samenleving. 

 

3. Beoogd resultaat 

 

De Inloopfunctie GGZ op Schiphol wordt voortgezet zodat de daar verblijvende dak- en 

thuislozen worden ondersteund en doorgeleid buiten Schiphol waarmee overlast  en 

veiligheidsrisico’s tot een minimum worden beperkt.  

 

4. Argumenten 

 

Het voorstel past in het ingezet beleid  

De gemeente Haarlem is centrumgemeente voor de Midden- en Zuid-Kennemerland en 

Haarlemmermeer voor de Openbare Geestelijke GezondheidsZorg (OGGZ). Doelstelling 

binnen dit beleid is een zo zelfstandig mogelijk leven voor de OGGZ-doelgroep. Hiervoor 

faciliteert de gemeente naar zorgbehoefte opvang en begeleiding naar reguliere zorg. De 

Inloopfunctie op Schiphol functioneert sinds 10 jaar en is een groot succes (afname aantal 

slapers; geen verplaatsing van overlast naar omliggende gemeenten). Het is belangrijk deze 

voorziening in het geheel opvang- en zorgvoorzieningen in de regio te continueren.  

 

De financiering komt over naar de gemeente 

Tot en met 2014 wordt het Veldwerk Schiphol gefinancierd door het Zorgkantoor 

(€ 120.000,--) en Amsterdam Airport Schiphol (€ 50.000,--). Met de overheveling van 

middelen uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) naar de Wet maatschappelijke 
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ondersteuning 2015 komt het bedrag van € 120.000,-- over naar Haarlem als 

centrumgemeente.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

Het budget kan na 2015 wijzigen 

De middelen zijn voor 2015 gebaseerd op historische gronden en zonder korting 

overgeheveld naar Haarlem. Het Rijk heeft echter besloten het budget voor 2016 te herzien. 

Daarom is in het convenant opgenomen dat de financiële afspraken jaarlijks, in september 

voorafgaand aan het nieuwe jaar, worden herzien. De voortzetting(op het huidige niveau) van 

de Inloopfunctie na 2015 is niet bij voorbaat gegarandeerd.  

 

6. Uitvoering 

 

Het sluiten van het Convenant Veldwerk Schiphol met alle deelnemende partijen wordt door 

Leger des Heils gecoördineerd.  

 

7. Bijlagen 

- Convenant Veldwerk Schiphol 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


