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Onderwerp Toekennen financiële bijdrage 'sociale problematiek Schiphol'

Geachte heer Angenent,

Ons kenmerk

2413636
Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Bij brief van 8 november 2018 met kenmerk MO/2018/760580 heeft u een
verzoek ingediend voor een financiële bijdrage van € 674.000,- (inclusief BTW)
voor de jaren 2018 tot en met 2020 ten behoeve van de aanpak van de sociale
problematiek op Schiphol. In reactie op dit verzoek bericht ik u als volgt.
Beoordeling aanvraag

In het hele land wordt hard gewerkt aan de aanpak van mensen met verward
gedrag. Om te komen tot een goed werkende aanpak is het van groot belang dat
partners uit het zorg-, veiligheids- en sociaal domein nauw samenwerken.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid (hierna: JenV) is intensief en middels
diverse sporen betrokken bij de aanpak van mensen met verward gedrag. Eén
van deze sporen betreft de ondersteuning van regionale en lokale aanpakkenten
behoeve van mensen met verward gedrag, die vanwege overlast of delictgedrag
met politie en justitie in aanraking komen en/of bij wie sprake is van een
maatschappelijk veiligheidsrisico. In de Zorg- en Veiligheidshuizen wordt deze
groep ook wel aangeduid als de EPA+groep.
Een groot deel van de mensen met verward gedrag waar Schiphol Social Work
(hierna: SSW) en partners op Schiphol mee te maken krijgt, is niet opname
waardig (inbewaringstelling) maar wel zo verward dat iemand niet in staat is
zichzelf te redden en voor overlast zorgt. Doordat SSW steeds vaker wordt
gevraagd te helpen bij mensen met verward gedrag en deze groep lijkt te
groeien, lopen ze tegen de beperkingen van hun capaciteit, kennis en
mogelijkheden aan. Doordat er zeven dagen in de week zowel in de ochtend,
overdag, 's avonds en 's nachts mensen met verward gedrag in beeld komen die
hulp nodig hebben, is het noodzaak dat SSW en de partners op Schiphol (o.a.
Politie, «Mar, OGGZ, GGZ) zoveel mogelijk inzetbaar zijn en kunnen veldwerken.
Daarbij komt kijken dat bij een klein deel van de doelgroep de problematiek
zodanig complex is dat er meer (psychiatrische) zorg en inzet nodig is. Mede
hierdoor is de behoefte ontstaan aan een GGZ-team dat mobiel, flexibel en
maatwerk levert.
Eerder dit jaar heeft er een ambtelijk overleg plaatsgevonden tussen
Haarlemmermeer, Haarlem, SchipholTGroup, JenV en VWS over de benodigde
incidentele financiële middelen voor de aanpak van de sociale problematiek op
Schiphol. Aanleiding hiervoor was dat de Schiphol Group aangaf de aanpak niet
Pagina 1 van 3

meer alleen te kunnen bekostigen, o.a. doordat de sociale problematiek sinds
2015 niet alleen sterk is toegenomen, maar ook is verbreed. Zo gaat het naast
daklozen, terugkerende migranten en gelukszoekers ook om andere
problematische groepen zoals personen met (ernstig) verward gedrag. Doordat er
momenteel (tot 2021) geen structurele oplossing is voor de bekostiging van de
aanpak, hebben de betrokken partijen afspraken gemaakt over een incidentele
financiële bijdrage ten behoeve van het continueren van de aanpak van de sociale
problematiek.
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Beslissing

De besteding van deze bijdrage sluit goed aan bij de prioritering en activiteiten
van de portefeuille Aanpak High Impact Crimes, 'aanpak mensen met
verward gedrag'. Een uitbreiding in, o.a. personele capaciteit, kan ervoor zorgen
dat gezocht kan worden naar meer duurzame oplossingen voor personen met
verward gedrag.
Gezien het gestelde in uw verzoek verleen ik hierbij voor de door u benoemde
activiteiten een maximale bijdrage van € 674.000,- (inclusief BTW) ter besteding
gedurende de periode 1 november 2018 tot en met 31 december 2020. Het
bedrag wordt aangewend in overeenstemming met de bijgevoegde aanvraag en
begroting, onder de hierna te noemen voorwaarden.
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat aan de toekenning van deze bijdrage
niet het recht kan worden ontleend dat automatisch opnieuw een bijdrage wordt
toegekend na beëindiging van de bijdragetermijn. Na de bijdragetermijn en indien
u hiertoe een voorstel indient, wordt opnieuw beoordeeld of toekenning van een
bijdrage in het belang is van de bijdrageverstrekker.
Voorwaarden

Inhoudelijk
U rapporteert over de inhoud en voortgang van het project op de volgende wijze:
1. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de gemeente en het Ministerie
van Justitie en Veiligheid over de voortgang en behaalde resultaten;
2. Een inhoudelijke eindrapportage wordt binnen een termijn van 13 weken
en uiterlijk 1 april 2021 aan de portefeuille Aanpak High Impact Crimes
gestuurd, waarbij wordt ingegaan op de genoemde punten van
beoordeling. Het inhoudelijk verslag gaat in op het verloop, de uitvoering
en de resultaten van de maatregelen. Voor de goede orde wordt
opgemerkt dat deze rapportages door de portefeuille gebruikt kunnen
worden ten behoeve van de jaarlijkse rapportage over de portefeuille
Aanpak High Impact Crimes aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal;
3. U zal medewerking verlenen aan evaluaties of onderzoeken die door of in
opdracht van de portefeuille worden uitgevoerd;
Financieel
1. De toegekende bijdrage wordt vanaf 1 november 2018 tot en met 31
december 2020 besteed;
2. Indien de betreffende activiteiten niet of niet volledig worden uitgevoerd,
wordt de bijdrage naar rato lager vastgesteld en wordt hetgeen teveel is
betaald door u aan het ministerie teruggestort;
3. Indien de betreffende maatregelen waar deze bijdrage voor wordt
verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet,
niet tijdig of niet geheel aan de verplichtingen kan worden voldaan, doet u
hiervan onverwijld melding;
4. De definitieve afrekening van de bijdrage geschiedt op grond van de
eindrapportage en de werkelijk gemaakte kosten, rekening houdend met
het maximale bijdragebedrag van € 674.000,- (inclusief BTW).
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Verstrekking informatie, communicatie
1. U verstrekt aan de Minister van Justitie en Veiligheid of aan daartoe
aangewezen natuurlijke of rechtspersonen kosteloos alle gegevens en
inlichtingen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van en het
toezicht op de verlening van deze bijdrage;
2. U verstrekt aan de Minister van Justitie en Veiligheid of aan daartoe
aangewezen natuurlijke of rechtspersonen kosteloos alle producten of
afgeleiden hiervan waarvoor deze bijdrage is bedoeld.
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Betaling

Binnen vier weken wordt het bedrag zijnde € 674.000,- (inclusief BTW) aan u
overgemaakt op rekeningnummer NL44BNGH0285003216 ten name van
gemeente Haarlem onder vermelding van financiële bijdrage 'aanpak sociale
problematiek Schiphol'.
Ik wens u succes toe met de uitvoering van uw werkzaamheden.

Hoogachtend,
De Minister van Justitie en Veiligheid,
namens deze,
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