
De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 

21 30 AG Hoofddorp 

2,*&2 i 2 1 3 t-)&u6\ 
cluster Maatschappelijke en Economische Ontwikkel~ng 

Contactpersoon mw. H. Stevens- van Steenis 
Doorkiesnummer 023-5676 1 58 

Uw brief --- 
Ons kenmerk 12.0451 ~?O\WWZ 

Bijlage(n) Geen 
Onderwerp Stand van zaken nieuwbouw Structurele 

Maatschappelijke Opvang 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852 

Telefax 

Verzenddatum 

- 2 OKT 2012 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 14 juli 201 1 heeft uw raad ingestemd met het voorstel Voorlopig ontwerp en 
voorbereidingskrediet Structurele Maatschappelijke Opvang (SMO). Deze voorziening zal 
dienst doen als opvang van gezinnenlalleenstaande ouders met kinderen uit de regio 
Kennemerland en Haarlemmermeer. Daartoe zijn recent in het regionale 
portefeuillehoudersoverleg afspraken vastgelegd in het zogenaamde Uitvoeringsprogramma 
Regionaal Kompas 201 3-2014. 

Wij hebben u destijds geïnformeerd (bij brief d.d. 13 juli, kenmerk 11.0433982) dat 
woningbouwcorporatie Ymere als opdrachtgever en eigenaar van de nieuwe SM0 op het 
Hoeveterrein aan de Hoofdvaart te Hoofddorp zal fungeren. 

Na de overdracht aan Ymere, is via een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure 
de maatschappelijke gezinsopvang (begeleiding van clienten en beheer van het gebouw) 
gegund aan RIBW-KIAM (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland/ 
Amstelland en de Meerlanden). Zij hebben de begeleiding overgenomen van Humanitas 
Onder Dak, die de cliënten in de tijdelijke voorziening vanaf de start heeft verzorgd. De 
overeenkomst met Humanitas Onder Dak liep af per l juli 2012. 

Op 3 februari 2012 is een overeenkomst met RIBW-KIAM met een looptijd van 5 jaar en de 
mogelijkheid tot verlenging van nogmaals 5 x 12 maanden ondertekend. In de periode 
februari tot juli 2012 is vervolgens door Humanitas Onder Dak, RIBW-KIAM en de gemeente 
op een constructieve wijze gewerkt aan een voor clientenlbewoners en ketenpartners 
soepele overgang per 1 juli 201 2. 
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Binnenkort komt een volgende mijlpaal in zicht en wel de start van de nieuwbouw. Het 
bestemmingsplan Hoofddorp-Oost is inmiddels vastgesteld en op basis daarvan is een 
omgevingsvergunning afgegeven voor de nieuw te bouwen Maatschappelijke Opvang. 
Op 17 oktober a.s. vanaf 14.30 uur zal woningcorporatie Ymere op feestelijke wijze stilstaan 
bij het startmoment van de bouw. Ontvangst is bij Hockeyclub De Reigers, Arnolduspark 5. 
Daarbij zullen in elk geval RIBW-KIAM, bewonerslkinderen van de opvang, omwonenden en 
de wijkraad betrokken worden. Hierbij nodigen wij u reeds namens Ymere uit. Een 
uitnodiging met programma volgt op een later moment. 

Wij verwachten dat Ymere in het 3e kwartaal van 2013 de nieuwe voorziening kan opleveren 
en door RIBW-WAM in gebruik genomen kan worden. Vanzelfsprekend zult u over de 
voortgang geïnformeerd worden. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente ~~Qmrnermeer. 



Ons kenmerk 12.0451 ~ ~ O \ W W Z  
Volgvel 3 

Verzendlijst t.b.v. FMIDRM 

steiler : mw. H. Stevens- van Steenis 
Telefoon : 023-5676 158 

Geadresseerde : De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer 

Uw brief : --- 
Bijlage(n) : Geen 

Onderwerp : Stand van zaken nieuwbouw Maatschappelijke Opvang 
Kenmerk : "12.0451 970* 

Afschriften aan: 
- Archief FMIDRM 
- MEOIWWZ: mw. H. Stevens- van Steenis 

Evt. opmerkingen m.b.t. verzending van brief enlof afschriften: 


