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Indiener/Fractie

Omschrijving
Wethouder Botter zegt toe, op verzoek van de heer Armand (Trots), dat 
hij met Spaamezicht in gesprek gaat naar aanleiding van de berichtgeving 
in de krant inzake de hoge kosten en de commissie op de hoogte zal 
houden.

Afdeling
JOS
V erantwoordeli j ke
Oortwijn, E.
Email
eoortwiin(S),haarlem.nl
Telefoonnummer
023-5113499

Stand van Zaken/afdoening
Bij dhr. Armand (Trots) en tevens bij het Regionaal overleg Opvang, Wonen en Herstel leefde in 2016 het 
beeld dat de opvang en begeleiding van zwerfjongeren een dure aangelegenheid is. De opvang van 
zwerfjongeren is ondergebracht bij Spaamezicht, de regionale voorziening voor zwerfjongeren. Naar 
aanleiding van dit beeld is onderzoek gedaan naar de kosten van Spaamezicht en is tevens besloten een korte 
evaluatie uit te voeren naar de uitvoering van het regionale protocol MO zwerfjongeren.
In augustus 2016 is het Regionaal overleg Opvang, Wonen en Herstel geïnformeerd over de uitkomsten: een 
cijfermatige evaluatie met een korte toelichting over de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016. Uit deze 
evaluatie bleek dat de kosten voor de voorziening zelf laag liggen, dit betreft bed, bad, brood en huisvesting. 
De grootste kostenpost is de begeleiding van zwerfjongeren, dit vanwege de intensieve, specifieke aanpak. 
Maar er worden reguliere tarieven gehanteerd. Aansluitend is er nog een aanvullende evaluatie geweest over 
de uitvoering van het protocol MO zwerfjongeren over de periode 1 juli 2015 tot en met 31 december 2016.
De uitkomst van deze evaluatie is voorgelegd in het Portefeuille Overleg en tevens in het Regionaal overleg 
Opvang, Wonen en Herstel. Uit de evaluatie is gebleken dat snelle inzet van begeleiding door de regio op 
hun zweijongeren leidt tot inperking van de verblijfstermijnen in Spaamezicht. Hierdoor kan er een flinke 
kostenbesparing gerealiseerd worden. Tevens zullen de regio gemeenten nog meer in moeten zetten op 
doorstroommogelijkheden naar passende huisvesting binnen de eigen gemeente. Naast de schriftelijke 
evaluatie heeft er een werkbezoek op 2 november 2017 plaatsgevonden voor de regio-ambtenaren aan 
Spaamezicht en de Brede Centrale Toegang waarbij meer inzicht is gegeven in afspraken omtrent het 
regionale protocol MO zwerfjongeren.
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