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Geachte raadsleden, 

Zoals u bekend is, hebben burgemeester en wethouders ('B&W') bij besluit van 30 
september 2014 ('het Besluit') de subsidieaanvraag van het Leger des Heils 
Noord-Holland ('het Leger des Heils') voor 'Product 2a: Bieden van eerste 
opvang, als onderdeel van de dag- en nachtopvang en winternoodopvang (tot aan 
de realisatie van de 24-uursopvang)' afgewezen ('Product 2a') (zie bijlage 1). De 
afwijzing heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een zogenaamde 
subsidietender waarbij aan twee partijen, het Leger des Heils en HVO/Querido, is 
gevraagd een aanbod te doen. De subsidieaanvraag van HVO/Querido is (wel) 
toegewezen. 

Het Leger des Heils kan zich met het Besluit niet verenigen en heeft hiertegen op 
7 november 2014 (pro forma) bezwaar gemaakt. Uiterlijk op 24 november 2014 
dient het Leger des Heils haar gronden van bezwaar nader aan te vullen. Ter 
informatie, en mede naar aanleiding van de vragen die door de fractie van de 
Christenünie op 7 oktober 2014 ex artikel 38 Rvü zijn gesteld en op 11 november 
2014 door B&W zijn beantwoord, stelt het Leger des Heils u (vast) op de hoogte 
van haar belangrijkste kritiek op het Besluit. 

Kort gezegd, is het Leger des Heils van oordeel dat de besluitvoering omtrent de 
toe- en afwijzing van de subsidieaanvragen onvoldoende controleerbaar heeft 
plaatsgevonden, aangezien op basis van het Besluit (en de verdere beschikbare 
informatie) geen inzicht kan worden verkregen in de door B&W gemaakte 
afwegingen. Dit komt tot uitdrukking in onder meer het volgende. 
Beperkte uitvraag 
De door B&W gedane 'Uitvraag Regionaal Kompas 2015' voor Product 2a ('de 
Uitvraag') is relatief summier (zie bijlage 2). Op grond van de Uitvraag is niet 
zonder meer duidelijk wat er precies van de subsidieaanvrager wordt verlangd om 
te voorkomen dat haar aanvraag wordt afgewezen. De Uitvraag is daarom naar de 
mening van het Leger des Heils onvoldoende zorgvuldig opgesteld. 

Niet voldaan aan (vergeiijkende) motiveringspiicht 
Het Leger des Heils heeft weliswaar enig inzicht verkregen in de afwegingen die 
ten aanzien van haar eigen subsidieaanvraag zijn gemaakt, maar niet in de 
afwegingen die ten aanzien van HVO/Querido zijn gemaakt. Dat deze 
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mogelijkheid tot inzage aan het Leger des Heils wel had moeten worden geboden, 
ligt met name in de rede aangezien het Leger des Heils op het onderdeel 'prijs' 
van de subsidieaanvraag dat het allerzwaarste weegt, het beste heeft gescoord. 
Bovendien zijn de subsidieaanvragen deels beoordeeld aan de hand van door 
partijen nader in te brengen aanvullende voorstellen voor indicatoren (prestatie
indicatoren en resultaatindicatoren). De invulling van de beoordeling van de 
subsidieaanvragen stond derhalve op voorhand niet volledig vast en was vooraf 
niet volledig kenbaar. Om deze redenen rust op B&W een 'vergelijkende 
motiveringsplicht'. 

Samenstelling, taak en werkwijze commissie onvoldoende duidelijk 
Blijkens het Besluit zijn de subsidieaanvragen beoordeeld door een commissie. 
Aan het Leger des Heils is in het Besluit slechts heel beperkt inzage gegeven in 
de samenstelling van de commissie die zich over de subsidieaanvragen heeft 
gebogen, terwijl ook de exacte taak en de werkwijze van de commissie niet 
bekend is gemaakt en het (schriftelijk) advies van de commissie aan B&W is ook 
niet gedeeld met het Leger des Heils, zodat het Leger des Heils niet kan nagaan 
of B&W het advies van de commissie hebben gevolgd en/of in redelijkheid tot het 
besluit tot afwijzing van de subsidieaanvraag van het Leger des Heils hebben 
kunnen komen. B&W hadden dit beter moeten toelichten voor wat betreft de 
achtergrond en expertise van de afzonderlijke commissieleden en eventueel 
identiteit en commissieadvies. 

Subsidieaanvraag Leger des Heils onzorgvuldig beoordeeld 
Het Leger des Heils heeft, zoals hierboven aangegeven, enig inzicht verkregen in 
de wijze waarop haar subsidieaanvraag is beoordeeld. Naar het oordeel van het 
Leger des Heils is deze beoordeling echter niet transparant geweest en, voor 
zover wel inzicht is gegeven, is de beoordeling op onderdelen zwak onderbouwd. 
Zo zouden er volgens B&W bijvoorbeeld geen prestatie-indicatoren en 
resultaatindicatoren worden genoemd en wordt gesteld dat het Leger des Heils 
geen overheadkosten in haar tarief heeft opgenomen, terwijl dit wel in de Uitvraag 
was gevraagd. Het Leger des Heils heeft aan deze aspecten echter wel degelijk 
aandacht besteed in haar subsidieaanvraag. Ten onrechte is hier geen acht op 
geslagen. 

De Uitvraag is voor wat betreft de 24-uurs opvang onduidelijk 
In de Uitvraag is opgenomen dat de dag- en nachtopvang zal opgaan in de nieuwe 
24-uurs opvang wanneer deze is gerealiseerd. In de Uitvraag wordt niet vermeld, 
in ieder geval niet expliciet, dat de partij die in aanmerking komt voor de subsidie 
voor de dag- en nachtopvang ook automatisch de nieuwe 24-uurs opvang zal 
beheren. Aangezien de 24-uurs opvang op een andere locatie wordt gerealiseerd 
en meer opvangplekken biedt, spreekt dit niet voor zich. Mede aangezien een en 
ander gevolgen kan hebben voor de wijze waarop de subsidieaanvraag is 
ingediend, bijvoorbeeld de prijsstelling gelet op de eventuele huisvestingskosten 
van de nieuwe locatie, had dit vooraf (duidelijker) moeten worden 
gecommuniceerd in de Uitvraag. 

Volledigheidshalve merkt het Leger des Heils ten aanzien van de beantwoording 
van de vragen van de fractie van de ChristenUnie op 11 november 2014 nog op 
dat de kritiek op het Leger des Heils met name betrekking heeft op het feit dat het 
Leger des Heils vanuit haar overtuiging en werkwijze in sommige gevallen meer 
cliënten heeft opgevangen dan door de Brede Centrale Toegang werd toegestaan. 
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aangezien het Leger des Heils open staat voor alle doelgroepen met een 'need for 
shelter'. 

Zo mogelijk verzoeken wij u deze punten mee te nemen in de discussie met B&W 
ten aanzien van de dag- en nachtopvang en de nieuwe locatie van de 24-uurs 
opvang. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog nadere vragen of 
opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. 

Met vriendelijke groet, 
Leger des Heils Noord-Holland 

i.o. mevr. C. A.M.M. Bart, directiesecretaris 

de heer E. J. Pater, algemeen directeur 
mevrouw J. Derks, directeur bedrijfsvoering 

9 » t X 4 <f fc » I ft}-!-*-!! M S - * •< r»« O 9> B 



• 


