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Geachte commissieleden,

Met deze informatiebrief breng ik u op de hoogte van de voortgang in de uitvoering 
van de motie “Project Haarlem - geef daklozen eigen regie over hun toekomsf 
(bijlage). Deze toezegging heb ik u gedaan op 24 mei 2017.

Om de motie uit te kunnen voeren is projectleider Rokus Loopik aangetrokken. Hij 
is Haarlemmer, heeft zijn sporen verdiend in de geestelijke gezondheidszorg en 
maatschappelijke opvang. Hij was eerder projectleider van The Amsterdam Project 
zoals dat door RTL televisie werd uitgezonden.
De projectleider heeft een projectorganisatie opgezet. Hierdoor is inmiddels een 
zorgvuldige selectie gemaakt uit de kandidaten; de pilot biedt ruimte aan 5 
deelnemers.
Deze deelnemers krijgen ieder de beschikking over een budget ad € 10.000 dat ze 
kunnen aanwenden om de regie over hun leven weer in eigen hand te krijgen. Naast 
dit budget is er binnen de projectorganisatie een team van bevlogen hulpverleners 
beschikbaar die de cliënten op alle fronten kunnen ondersteunen. Alles gericht op 
het doel om deze kwetsbare inwoners van Haarlem in staat te stellen hun leven weer 
op de rit te krijgen.

Vrijdag 1 december jl. werden de uitgekozen personen verrast met de uitnodiging 
aan het project deel te nemen. Allen hebben inmiddels kenbaar gemaakt deel te 
willen aan de pilot.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 14023
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De indieners van de motie (ChristenUnie respectievelijk Trots Haarlem) zijn eerder 
geïnformeerd en betrokken bij de uitvoering van het project. De kijk samen met u 
met grote belangstelling uit naar het verloop en de resultaten van dit bijzondere 
experiment.

endelijke groet,

Jur Botter
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Christen Jnie
MOTIE Project Haarlem - Geef daklozen eigen regie over hun toekomst

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7, 9 en 10 november 2016,

In beraadslaging over de Programmabegroting 2017

Overwegende dat:
• De vraag naar maatschappelijke opvang de afgelopen periode in Haarlem is 

toegenomen en ondanks uitbreiding van het aanbod de druk op de opvang 
voorzieningen nog steeds hoog is

• In onze regio de exploitatie van de maatschappelijke opvang jaarlijks zo'n 5 miljoen 
euro kost (exclusief begeleiding, dagbesteding, verslavingszorg, etc. en exclusief 
opvang economisch daklozen);

• Voor die 5 miljoen In 2015 gedurende het jaar 472 cliënten werden opgevangen en 
dus de kosten per cliënt per jaar voor alleen al de exploitatie van de opvang al ruim 
10.000 euro zijn;

• In Londen1 en Amsterdam2 projecten zijn uitgevoerd waarbij langdurig daklozen zelf 
regie kregen over hun toekomst middels een persoonlijk budget (3000 pond, 
respectievelijk 10.000 euro) dat naar eigen inzicht mocht worden besteed waardoor 
ze bijvoorbeeld een opleiding konden betalen;

• Snelle re-integratie van daklozen in de samenleving en vinden van werk niet alleen 
kosten kan besparen voor de maatschappelijke opvang maar ook voor andere sociale 
voorzieningen zoals uitkeringen;

Verzoekt het college:
Gezien het succes van de projecten in Londen en Amsterdam in 2017 een proef te doen met 
tenminste 5 langdurig daklozen waarbij ze een persoonlijk budget krijgen en zo zelf meer de 
regie krijgen over hun re-integratie (vinden van huis en opleiding of werk) en hiervoor budget 
beschikbaar te stellen uit het Regionaal Kompas of de Reserve sociaal domein.

En gaat over tot de orde van de dag.

1 httos://www.irf.org.uk,l'sitesj'default)'f les/irf/rTHQrat9d.l’tiles.''suPPOf1inc-rouqh-sieepers-futlp<if
2 htto://www.rtj.ni/gemiSfr'the-amstardam-project#'/


