
Haarlem 

Gemeente Haarlem 

Jack Chr. van der Hoek, MBA. 
Wethouder Wmo, Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed 

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem 

Aan de leden van de commissie Samenleving 

I 
I 

Datum 22 september 2015 
Ons kenmerk STZ/2015/381417 

Contactpersoon HJ. Knotnerus 
Doorkiesnummer 023-5115039 

E-mail hjknotnerus@haarlem.nl 
Onderwerp Verlenging subsidieafspraken Regionaal Kompas voor 2016 

Geachte Leden, 

Voor diverse onderdelen van het Regionaal Kompas heeft voor 2015 een 
uitgebreide uitvraag plaatsgevonden. Op basis hiervan hebben we de ketenpartners 
een subsidie toegekend. Voor 2016 heeft het Rijk in de meicirculaire het budget 
voor dit beleidsveld bekend gemaakt. 

Onder verwijzing naar onderstaande ontwikkelingen stel ik voor om zoveel 
mogelijk de subsidies met de huidige ketenpartners op het beleidsterrein 
Maatschappelijke Opvang voor 2016 te continueren en niet over te gaan tot een 
nieuwe uitvraag voor het komende jaar. 

Nadere toelichting 
Voor twee ketenpartners (HVO Querido en Brij der Verslavingszorg) zullen er voor 
het vierde kwartaal wijzigingen optreden in de subsidieverstrekking, gezien hun 
activiteiten binnen de nieuwe 24-uursopvang aan de Wilhelminastraat 10-12. 

In het najaar zal er een traject gaan lopen voor verdere optimalisering van de 
ketensamenwerking voor de instellingen binnen het veld van maatschappelijke 
opvang/OGGZ. De uitkomst hiervan kan gevolgen hebben voor de inzet van de 
gesubsidieerde instellingen. 

Een ander bijkomend punt is, dat de contracten voor Beschermd Wonen doorlopen 
in 2016 en met het verlengen van de subsidies voor Maatschappelijke Opvang 
kunnen we de komende tijd benutten om de samenhang tussen Maatschappelijke 
Opvang en Beschermd Wonen te bekijken en eventuele dubbelingen eruit te halen. 
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Gezien bovenstaande wil ik de huidige subsidies voor het Regionaal Kompas 
verlengen tot en met 2016. In het eerste kwartaal van 2016 zullen op basis van de 
uitkomst van het traject optimalisering ketensamenwerking met alle ketenpartners 
overleggen gestart worden om te komen tot meerjarige afspraken met ingang van 
2017. 
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Met vriendelijke groet, 

Jack Chr. van d< r Hoek, MBA. 


