
VVD vragen Uitwerking regionale samenwerkingsverband Beschermd Wonen 

- Zou onze eigen wethouder zitting hebben in het DB van de GO? 
- ik dacht dat een GO altijd een eigen begroting had, maar een gezamenlijke begroting kan 

blijkbaar ook, wat is het verschil? 
- Mij lijkt Haarlem dichter bij ons staan om P&C en contractmanagement op zich te nemen 

(dan Haarlemmermeer), hoe denkt de wethouder hier over? 
- Hoe komt het dat Haarlem over de afgelopen jaren MO tekorten heeft kunnen dekken uit 

het BW budget? 
- Hoe is het gesteld met de MO in Heemstede? 
- Dan nog een andere vraag, heeft te maken met agendapunt Beschermd Wonen, in het 

geval van een GO heeft dat GO een eigen jaarrekening en begroting, maar gemeenten 
zijn verantwoordelijk voor het I- en W-deel, wat is dat?

Antwoorden

- Zou onze eigen wethouder zitting hebben in het DB van de GO?
Antwoord:
Op dit moment is nog niet nagedacht over wie zitting zou hebben in het DB van de GO.

- Ik dacht dat een GO altijd een eigen begroting had, maar een gezamenlijke begroting 
kan blijkbaar ook, wat is het verschil?

Antwoord:
Bij een eigen begroting besluit het DB over de inzet van middelen. Bij een gezamenlijke 
begroting is hiervoor goedkeuring van alle deelnemers nodig.

- Mij lijkt Haarlem dichter bij ons staan om P&C en contractmanagement op zich te 
nemen (dan Haarlemmermeer), hoe denkt de wethouder hier over? 

Antwoord:
De gemeente Haarlem verricht op dit moment de werkzaamheden voor P&C en 
contractmanagement vanuit haar rol als centrumgemeente. Haarlem heeft daarmee al de 
mensen en de ervaring in huis en lijkt dan ook de aangewezen partij om de GO bij onder te 
brengen, maar hier zal nog nader overleg met de gemeenten over plaatsvinden.

- Hoe komt het dat Haarlem over de afgelopen jaren MO tekorten heeft kunnen dekken 
uit het BW budget?

Antwoord:
Haarlem is als centrumgemeente verantwoordelijk voor zowel de maatschappelijke opvang 
(MO) als beschermd wonen (BW) en krijgt voor beide taken budget vanuit het Rijk. De 
afgelopen jaren is de druk op de MO toegenomen en zijn de kosten gestegen door de 
noodzaak om de MO-capaciteit op te hogen. Het rijksbudget is onvoldoende meegestegen 
waardoor er tekorten ontstonden.
In het budget voor BW zat echter ruimte. De kosten bleven hier onder het budget. MO en BW 
zijn nauw aan elkaar verbonden: veel mensen die in de MO terecht komen stromen uit naar 
een BW-plek. Zodoende heeft de gemeente Haarlem, in afstemming met de 
regiogemeenten, de tekorten voor de MO de afgelopen jaren kunnen dekken uit het 
overschot van BW.

- Hoe is het gesteld met de MO in Heemstede? 
Antwoord:



Heemstede heeft zelf geen MO-voorzieningen. Daklozen uit Heemstede worden door 
centrumgemeente Haarlem opgevangen. Het aantal daklozen uit Heemstede is de afgelopen 
3 jaar redelijk stabiel en ligt gemiddeld rond de 6 personen per jaar. In vergelijking met de 
andere gemeenten in Kennemerland heeft Heemstede daarmee relatief weinig daklozen. In 
2020 hebben 3 van de 6 dakloze personen feitelijk gebruik gemaakt van de opvang, de 
anderen hebben bij hun netwerk of buiten de regio onderdak gevonden. 

- Dan nog een andere vraag, heeft te maken met agendapunt Beschermd Wonen, in 
het geval van een GO heeft dat GO een eigen jaarrekening en begroting, maar 
gemeenten zijn verantwoordelijk voor het I- en W-deel, wat is dat?

Antwoord:
We weten niet goed wat de vraag is, kunt u deze vanavond verduidelijken zodat we hier 
eventueel later op terug kunnen komen.  


