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Kernboodschap  In 2018 en 2019 zijn in opdracht van de gemeente Haarlem diverse onderzoeken 

uitgevoerd naar de Maatschappelijke Opvang. De aanbevelingen uit deze 

onderzoeken zijn uitgewerkt in een actieplan van de gemeente Haarlem en een 

plan van aanpak van HVO-Querido. Met deze plannen wordt een vervolgstap gezet 

in het verder verbeteren van de kwaliteit van de Maatschappelijk Opvang.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter bespreking naar de commissie Samenleving 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Uitkomsten van het signaalgestuurde onderzoek van de Toezichthouder Wmo 

m.b.t. de locatie Velserpoort HVO-Querido 2019/957953 in collegevergadering van 

17 december 2019; 

- Ervaringsonderzoeken vrouwenopvang en maatschappelijke opvang 2020/51626 

 in collegevergadering van 4 februari 2020.  

Besluit College  

d.d. 10 maart 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

 

1. Het actieplan Maatschappelijk opvang vast te stellen. 

2. Eenmalig de subsidie 2020 van HVO-Querido te verhogen met €70.000,-  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  
In de commissie Samenleving van 6 februari jl. zijn drie verschillende onderzoeken naar de 

maatschappelijke opvang besproken:  

1. Ontwikkelingen rond dakloosheid en opvangvoorzieningen in Haarlem (Bureau Berg 2018) 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj01fCyo-znAhUHNOwKHUN6DncQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fgemeentebestuur.haarlem.nl%2Fbestuurlijke-stukken%2F2019957953-1-Rapport-signaal-gestuurd-onderzoek-GGD-locatie-Velserpoort-Hvo-querido-1.pdf&usg=AOvVaw1nMURnhf35ZEenA4hrDnqN
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxlv7vo-znAhVPsKQKHe7JDesQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fgemeentebestuur.haarlem.nl%2Fbestuurlijke-stukken%2F20200051626-1-Ervaringsonderzoeken-Vrouwenopvang-en-Maatschappelijke-Opvang-1.pdf&usg=AOvVaw2CxKxifIF6Kc4Wi36G9QZD
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2. Het ervaringsonderzoek trajectbegeleiding in de maatschappelijke opvang (ZorgfocuZ 2019) en; 

3. Het signaalgestuurd onderzoek toezicht Wmo HVO-Querido locatie Velserpoort’ (GGD 

Kennemerland).  

 

Tijdens de commissie Samenleving is de toezegging gedaan dat de gemeente een actieplan opstelt 

waarbij de aanbevelingen van deze onderzoeken worden uitgewerkt in één actieplan. Het actieplan 

wordt nu ter besluitvorming aan het college van B&W voorgelegd.  

 

Naast het actieplan van de gemeente Haarlem heeft HVO-Querido, in opdracht van het college van 

B&W, een apart plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak is opgesteld naar aanleiding van het 

signaalgestuurd onderzoek toezicht Wmo, HVO Querido locatie Velserpoort. Om het actieplan uit te 

kunnen voeren en om de toekomstige kwaliteit te kunnen waarborgen vraagt HVO-Querido een 

extra bedrag ter hoogte van €70.000,- voor 2020.  

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit om: 

1. Het actieplan Maatschappelijk opvang vast te stellen. 

2. Eenmalig de subsidie 2020 van HVO-Querido te verhogen met €70.000,-  
 

3. Beoogd resultaat 

Door het bedrag ter beschikking te stelling kan de kwaliteit van HVO-Querido worden gewaarborgd 

en is er ruimte voor de uitvoering van het plan van aanpak. 

 

4. Argumenten 

1. Met de het actieplan van de gemeente Haarlem wordt uitvoering geven aan de toezegging aan de 

commissie Samenleving. 

De commissie Samenleving heeft tijdens de commissie van 6 februari aangegeven graag meer inzicht 

te willen in de acties die de gemeente heeft ondernomen naar aanleiding van de verschillende 

onderzoeken. Het actieplan is een samenvatting van alle aanbevelingen en geeft inzicht in de huidige 

stand van zaken en de toekomstige plannen.  

 

2. Extra personele inzet nodig om de aanbevelingen uit te kunnen voeren.  

In het onderzoek van de toezichthouder is geconstateerd dat de kwaliteit van de voorziening 

voldoende is. De toezichthouder heeft wel een aantal aanbevelingen gedaan aan HVO-Querido die 

kunnen bijdragen aan een verdere verbetering. Om deze aanbevelingen uit te kunnen voeren is extra 

inzet nodig. Het personeel is hierdoor meer tijd kwijt aan organisatorische zaken. Hiernaast is het 

ziekteverzuim fors gestegen waardoor de zorgverlening zelf onder druk komt te staan. De benodigde 

extra inzet in combinatie met de toegenomen druk zorgt ervoor dat er extra personele inzet nodig is. 
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Door de subsidie eenmalig te verhogen met €70.000 euro kan de extra personele inzet worden 

gerealiseerd. De kosten komen ten laste van het budget maatschappelijke opvang.  

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1.De decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang is niet toereikend.  

De huidige uitgaven van de maatschappelijke opvang zijn fors hoger dan decentralisatie-uitkering 

Maatschappelijke opvang. De kosten voor maatschappelijke opvang VRK regio bedragen in 2020 € 

10,6 mln. waar een budget van € 7,6 mln. door het rijk wordt geboden. Het tekort op de 

maatschappelijke opvang is de afgelopen jaren in samenspraak met de regiogemeenten gedekt uit de 

budgettaire ruimte voor beschermd wonen. Voor 2020 is er voldoende ruimte in het budget 

Beschermd Wonen om het bestaande tekort en de eenmalige kosten voor HVO-Querido te dekken.  

 

2. Het uitwerken van de aanbevelingen lost de spanning tussen de woonwensen van de bewoners van 

de maatschappelijke opvang en het gemeentelijk uitstroombeleid niet op.  

In alle onderzoeken komt naar voren dat er onvoldoende uitstroom mogelijkheden zijn in de 

gemeente Haarlem. De opstelde actieplannen zijn op de korte termijn geen oplossing voor het 

huisvestingsprobleem. De gemeente is op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 

verantwoordelijk om maatschappelijke ondersteuning te bieden aan diegenen die dat nodig hebben. 

Maatschappelijke ondersteuning bestaat onder meer uit het bieden van opvang en begeleiding. De 

gemeente is op grond van de Wmo niet verplicht om een oplossing te bieden voor de 

huisvestingsvraag. Dit blijkt ook uit een recentelijke uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. De 

insteek van de gemeente Haarlem is dat iedereen zo snel mogelijk uitstroomt uit de 

maatschappelijke opvang. In Zuid-Kennemerland stellen de corporaties op jaarbasis een aantal 

contingentwoningen beschikbaar. Aan deze woningen zijn strikte regels verbonden, waaronder 

regiobinding (zie hiervoor ook artikel 9 lid 4d van de Huisvestingsverordening Zuid-

Kennemerland/IJmond). Niet iedereen die wordt opgevangen maakt kans op een woning in Haarlem 

vanwege een beperkte regiobinding. Hierdoor verblijven mensen soms langer in de opvang dan 

nodig. In deze situaties wordt de cliënt gevraagd om ook naar huisvesting te zoeken in gebieden in 

Nederland waar sprake is van een meer ontspannen woningmarkt.  

 

6. Uitvoering 

Het actieplan wordt ter bespreking aangeboden aan de commissie Samenleving.   

 

7. Bijlagen 

1. Plan van aanpak HVO-Querido; 

2. Subsidieaanvraag HVO-Querido; 

3. Actieplan Maatschappelijke Opvang 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Aanvraag-opvang-terecht-afgewezen.aspx
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Haarlem/CVDR602601.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Haarlem/CVDR602601.html

