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Geachte leden. 

Het Leger des Heils is al jarenlang het gezicht van de dag- en nachtopvang in 
Haarlem. Binnen de maatschappelijke opvang voor de periode vanaf 2015 wi l de 
gemeente voor deze dienstverlening een nieuwe uitvoerder subsidiëren. Juist omdat 
het Leger sinds lange tijd het gezicht is van de opvang, hecht ik er aan u met deze 
brief te informeren. 

Op 15 mei 2014 heeft de gemeenteraad het beleidskader Regionaal Kompas 2015-
2020 (2014/72764) vastgesteld. De gemeente Haarlem is verantwoordelijk (Wmo) 
vanuit haar rol als centrumgemeente voor de opvang en begeleiding van dak- en 
thuislozen en verslaafden in de regio. 

Op basis van de beleidskaders is aan organisaties gevraagd een aanbod c.q. een 
prestatieplan in te dienen voor de uitvoering. De vraag aan de organisaties is in 
verschillende clusters van producten onderverdeeld. Voor één product 
(maatschappelijk herstel) is de uitvraag onlangs verstuurd omdat hierover eerst 
nader overleg is gevoerd met de betrokkenen organisaties over de organisatie van 
de dienstverlening. De ingediende prestatieplannen voor de overige clusters zijn, of 
worden, momenteel beoordeeld. Het geheel aan afspraken over de uitvoering van 
het Regionaal Kompas wordt per jaar in een uitvoeringsnota vastgesteld. 

Eén van de clusters die beoordeeld is, is het bieden van 'eerste opvang', onderdeel 
dag- en nachtopvang en winteropvang (tot aan realisatie van de 24-uursopvang1). 
Dit cluster hebben wij in de vorm van een subsidietender uitgevraagd aan de 
huidige aanbieder het Leger des Heils en aan een nieuwe aanbieder, HVO/Querido 
(actief in Amsterdam). 
Beide organisaties hebben tijdig een prestatieplan/subsidieaanvraag ingediend. 

1 Na realisatie van de 24-uursopvang gaat de gevraagde opvang over in de 24-uursopvang, 
door dezelfde partner uit te voeren. 
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De aanvragen zijn door een team beoordeeld. In dit team waren inhoudelijk 
. deskundigen vertegenwoordigd, zowel uit Haarlem als uit de regiogemeenten, en 
juridische expertise. 
De conclusie van deze beoordeling is, dat centrumgemeente Haarlem aan 
HVO/Querido subsidie wil verlenen om de 'eerste opvang' uit te voeren vanaf 1 
januari 2015. 

De gemeente heeft bij de nieuwe aanbieder HVO/Querido de cao-welzijn onder de 
aandacht gebracht. Hierin is een passage opgenomen dat het aanwezige personeel 
bij gebleken geschiktheid, in dit soort situaties recht heeft op een dienstverband bij 
de andere, nieuwe opdrachtnemer. 

De gemeente dankt het Leger des Heils voor hun inzet en de prettige samenwerking 
in de afgelopen jaren bij het bieden van eerste opvang aan de OGGZ-doelgroep 
voor Haarlem en de regiogemeenten. Het Leger zet zich in Haarlem ook met andere 
activiteiten in voor mensen aan de onderkant van de samenleving die met sociale 
uitsluiting (dreigen te) worden geconfronteerd. Dc ben er van overtuigd dat zij met 
hun waardevolle bijdrage in de keten blijft bijdragen aan preventie en herstel voor 
deze groep binnen onze regio. 

Met vriendelijke groet. 
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