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1. Inleiding 

 

Voor de jaren 2015-2020 heeft centrumgemeente Haarlem in nauw overleg met de regio 

Zuid- en Midden-Kennemerland en Haarlemmermeer een nieuwe nota Regionaal Kompas 

vastgesteld (2014/072764). Dit Regionaal Kompas geeft de kaders aan voor de zorg aan dak- 

en thuislozen en verslaafden in de regio en kent dertien ambities voor dit beleid.  

Op basis van deze kaders en ambities hebben we partners gevraagd prestatieplannen in te 

dienen. In deze uitvoeringsnota zijn de subsidieafspraken met de uitvoerende organisaties 

weergegeven. In de bijlage zijn de afspraken uitgewerkt, gegroepeerd per soort inzet 

(clusters), met het subsidiebedrag en aan welke ambities deze inzet bijdraagt.  

 

 

2. Besluitpunten college 

 

1. Het college stelt het uitvoeringsprogramma Regionaal Kompas 2015 vast; 

2. De kosten van het besluit bedragen € 6.128.132,-. Het besluit wordt gedekt uit 

programma 2: ondersteuning en zorg bij problemen en beperkingen;  

3. De betrokken organisaties ontvangen na besluitvorming informatie in de vorm van een 

subsidiebeschikking; 

4. Het college stuurt deze uitvoeringsnota ter informatie naar de commissie Samenleving. 

 

 

3. Beoogd resultaat 

 

De zorg voor dak- en thuislozen en verslaafden is voor 2015 georganiseerd. 

 

 

4. Argumenten 

 

Het voorstel draagt bij aan de doelstellingen van de programmabegroting. 

De gemaakte afspraken dragen bij aan programma 2 Ondersteuning en zorg bij problemen en 

beperkingen en specifiek aan de beleidsdoelen 2.2.1: zo zelfstandig mogelijk leven voor de 

doelgroep OGGZ en 2.2.2: minder dakloosheid en overlast doelgroep OGGZ en verbetering 

van de levensomstandigheden. 

 

Het voorstel past in het ingezet beleid. 

De subsidieafspraken zijn een uitwerking van de kaders en ambities van het Regionaal 

Kompas. Het sluit ook aan bij de landelijke doelstellingen, zoals die in 2008 tussen het Rijk 

en de centrumgemeenten zijn vastgesteld.  

 

De afspraken verbeteren het voorzieningenniveau. 

De huidige dag- en nachtopvang (Bakenessergracht en Magdalenaklooster) worden in de loop 

van 2015 vervangen door een 24-uursopvang (Wilhelminastraat) voor alleenstaanden. Deze 

wordt geëxploiteerd door een nieuwe partij, HVO Querido. Hiermee wordt een voorziening 

gerealiseerd met de mogelijkheid cliënten intensievere zorg te verlenen, gericht op uitstroom. 
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Cliënten kunnen 24 uur per dag in de opvang verblijven en er wordt dagbesteding 

georganiseerd. Brijder Verslavingszorg zal een alcohol- en rokersgebruikersruimte 

exploiteren in deze voorziening, dit is een nieuw element voor Haarlem. 

 

RIBW/Kam opent in maart de nieuwe voorziening aan de Generaal de la Reystraat met elf 

plaatsen voor oudere alcoholverslaafden (Beschermd Wonen). Hier komen ook zeven 

longstay-plaatsen voor (OGGZ)- cliënten met zwaardere problematiek. De maximale 

verblijfsduur van zes maanden in de dag- en nachtopvang/24-uursopvang is voor sommige 

cliënten tekort. Ze hebben een langer verblijf met intensieve zorg nodig. Verder komen hier 

drie plaatsen voor daklozen voor wie de  nachtopvang/24-uursopvang wegens somatische 

ziekte niet geschikt is. 

 

De afspraken passen binnen het beschikbare budget. 

De totale decentrale uitkering Maatschappelijke Opvang bedraagt 2015 € 6.453.312,- 

(septembercirculaire 2014). Hiervan is structureel € 325.000,- gereserveerd voor 

psychosociale- en ondersteunende begeleiding, zodat voor de uitvoering van het Regionaal 

Kompas een budget resteert van € 6.128.312,-. Dit budget wordt volledig aangewend voor het 

uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het Uitvoeringsprogramma Regionaal Kompas 

2015 (bijlage), waaronder de 24-uursopvang. 

 

De afspraken zijn afgestemd met de regiogemeenten. 

Een vertegenwoordiging van de regiogemeenten is betrokken geweest bij het beoordelen van 

de aanvragen. De inzet is in overleg tussen de gemeente en de organisaties verder uitgewerkt. 

De regiogemeenten worden geïnformeerd over de definitieve subsidieafspraken. 

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

Bezwaren tegen vestiging 24-uursopvang aan de Wilhelminastraat. 

De opening van de nieuwe 24-uursopvang zal naar verwachting in september 2015 

plaatsvinden. Er zijn een aantal bezwaren ingediend tegen de vestiging 

(omgevingsvergunning) van deze voorziening aan de Wilhelminastraat. Dit kan de realisatie 

vertragen. 

De exploitatie van de voorziening past binnen de financiële kader van het Regionaal Kompas, 

inclusief de aanloopkosten zoals dubbele huur. De verbouwing van het pand is voor rekening 

van de verhuurder. Als de voorziening door bezwaarprocedures niet in dit pand gerealiseerd 

kan worden, zijn de kosten van de verbouwing voor rekening van de gemeente. Dit past niet 

binnen het budget van het Regionaal Kompas en zal er een beroep moeten worden gedaan op 

de regiogemeenten en de algemene middelen.  

 

De toeleiding naar meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de doelgroep wordt nog met 

beoogde partners afgestemd. 

Onder de noemer ‘maatschappelijke herstel’ wordt de doelgroep geleid naar meer 

zelfstandigheid (huisvesting, inkomen, schuldsanering, zorg, et cetera) en naar 

zelfredzaamheid en/of uitstroom uit de voorzieningen voor maatschappelijke opvang . De 

uitvraag voor dit onderdeel heeft nog niet tot het juiste aanbod geleid. Met de ketenpartners 

zijn we in gesprek om de inzet efficiënter te maken en op een nieuwe wijze in te richten. Wij 

verwachten dit voor 1 april 2015 af te ronden en maken dan subsidieafspraken met hen voor 

de periode vanaf 1 april. Voor de periode tot 1 april zullen de huidige afspraken voor de 



 

 

 

 

 

 

2014/430179 Uitvoeringsnota Regionaal Kompas 2015  

3 

 

activiteiten maatschappelijk herstel worden gecontinueerd, zodat er geen lacune in de 

hulpverlening zal ontstaan. 

 

 

6. Uitvoering 

 

We zien 2015 als overgangsjaar. 

Wij hebben onze bestaande partners in de maatschappelijke opvang benaderd om subsidie 

aan te vragen voor de vernieuwde inzet in 2015. Uit de evaluatie van het Regionaal Kompas 

2008-2014 bleek er voldoende grond was de samenwerking met hen te continueren. Voor één 

onderdeel van de uitvraag zijn we overgegaan tot een subsidietender. 

 

Bij de vaststelling van het Regionaal Kompas heeft de raad een motie aangenomen
1
 waarin 

het college verzocht wordt in  aanbestedingscriteria op te nemen, dat het aanbod van de 

organisatie aansluit op de mogelijkheden: eigen kracht en eigen regie van de cliënt. Er is geen 

aanbesteding geweest, maar de prestatieplannen van de uitvoerende organisaties zijn mede 

hierop beoordeeld. Het zwaartepunt hiervan ligt in het onderdeel ‘maatschappelijk herstel’ 

waarover het gesprek nog loopt. De punten uit de motie worden in dit gesprek en de 

prestatieafspraken nadrukkelijk meegenomen. De motie is hiermee afgedaan. 

 

De subsidieafspraken voor het nieuwe Regionaal Kompas worden gemaakt voor een jaar, 

omdat er sprake is van een overgangsperiode: vernieuwde inzet op deels nieuwe ambities en 

met een nieuwe partner. Daarnaast wijzigt een aantal afspraken gedurende het jaar met de 

realisatie van 24-uursopvang. Voor de periode na 2015 streven we, aansluitend op 

subsidiesystematiek in Haarlem naar meerjarige afspraken. 

 

Verlening van de subsidies. 

De organisaties ontvangen na het vaststellen van de uitvoeringsnota een subsidiebeschikking. 

De organisaties betrokken bij maatschappelijk herstel ontvangen voor 1 april 2015 een 

verleningsbeschikking over de periode 1 april – 31 december. De organisaties betrokken bij 

de 24-uursopvang ontvangen tijdig een verleningsbeschikking voor de uitvoering van de 

prestaties. 

 

Aanpassing subsidieafspraken 24-uursopvang. 

De subsidieafspraken met de betrokken partijen (HVO Querido en Brijder Verslavingszorg) 

zullen in de loop van dit jaar aangepast worden binnen het beschikbare budget. Aanpassing 

van de afspraken is nodig, omdat in de nieuwe voorziening op een andere wijze gewerkt zal 

worden.  

 

Uitvoering moties Bad- Bed en Brood 

In november 2014 heeft de gemeenteraad diverse moties aangenomen over daklozen in onze 

stad. Een van deze moties:  Daklozenopvang voor iedereen, waarin bepleit wordt dat alle 

daklozen in Haarlem (ook daklozen zonder OGGZ-problematiek) opvang wordt verleend, 

wordt samen met de motie voor opvang van uitgeprocedeerde ongedocumenteerde 

aszielzoekers meegenomen in een integrale nota, die aan de Raad zal worden aangeboden in 

samenhang met de kadernota in april 2015. 

                                                      
1
 Motie Beleidskader Regionaal Kompas 2015-2020: aanscherping aanbestedingscriteria OGGZ-

partners (2014/194919). 
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7. Bijlagen 

1. Uitvoeringsprogramma Regionaal Kompas 2015.  

 

In het uitvoeringsprogramma wordt de vraag in de commissie Bestuur d.d. 5 juni 2014 van 

dhr. Vrugt (AP) over overname van het werk van de Brede Centrale Toegang (2014/258539) 

beantwoord.  

 

 

 

Het college van Burgemeester en Wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 


