
 

Stand van zaken en knelpunten

Inleiding

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Trimbos-
instituut opdracht gegeven voor een inventarisatie van de stand van zaken en de 
voortgang van het Stedelijk Kompas bij de centrumgemeenten. Het ontwikkelen van 
het Stedelijk Kompas is een voorwaarde voor deelname aan het Plan van Aanpak 
Maatschappelijke Opvang (MO) dat in 2006 van start ging in de vier grote steden en 
in 2008 uitgebreid zal worden naar de centrumgemeenten. De vraagstelling van het 
onderzoek luidt: Welke formele stappen hebben de centrumgemeenten gezet omtrent het 
ontwikkelen van het Stedelijk Kompas in het kader van het Plan van Aanpak MO en tegen 
welke problemen lopen de centrumgemeenten hierbij aan? 

Methode

Allereerst is bij de centrumgemeenten Gouda, Haarlem, Leiden, Purmerend en 
Zwolle een uitgebreid face-to-face interview afgenomen. De gegevens van de 
contactpersonen bij de centrumgemeenten zijn verstrekt door de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG). De meeste contactpersonen omtrent het Stedelijk 
Kompas zijn beleidsmedewerker of adviseur. Het interview is opgezet in nauwe 
samenwerking met het ministerie van VWS en de VNG. Naar aanleiding van de face-
to-face interviews zijn enkele aanpassingen gedaan in het interview. Vervolgens zijn 
de overige centrumgemeenten benaderd voor afname van een telefonisch interview. 
Van de 39 centrumgemeenten waren drie centrumgemeenten niet bereid aan het 
onderzoek mee te werken (N=36). De redenen die hiervoor genoemd werden door 
de vertegenwoordigers van de centrumgemeenten zijn tijdgebrek door werkdrukte en 
onderzoeksmoeheid aangaande het Stedelijk Kompas. 

Resultaten

Algemeen
Alle 36� centrumgemeenten hebben het voornemen deel te nemen aan het Plan van 
Aanpak Maatschappelijke Opvang, waarover bij 29 een formeel besluit is genomen. 
Ongeveer de helft daarvan betreft een besluit op ambtelijk niveau (vijftien), negen op 
het niveau van het college van burgemeester en wethouders en vijf op het niveau van 
goedkeuring door de gemeenteraad. 
Een grote meerderheid (8�%) vindt � april 2008 een haalbare deadline voor het indienen 
van het Stedelijk Kompas. Echter de helft daarvan benadrukt dat het een krappe deadline 
is en dat uitstel de kwaliteit van het Stedelijk Kompas ten goede zou komen. De deadline 
zou te krap zijn door gemeentelijke besluitvormingsprocessen die het Stedelijk Kompas 
eerst moet doorlopen, onduidelijke kaderstelling en het inventarisatieonderzoek dat 
veel tijd in beslag neemt (minimaal zes maanden). Deadlines die als haalbaar en reëel 
worden gezien, variëren van juni 2008 tot begin 2009. 

�  Van de drie centrumgemeenten die niet aan het onderzoek hebben meegewerkt, is wel bekend dat 

in ieder geval twee centrumgemeenten het voornemen hebben om deel te nemen aan het Plan van 

Aanpak MO. Daarvan vermeldt één centrumgemeente dat het Stedelijk Kompas voor � april 2008 

bij het ministerie van VWS wordt ingediend.
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Voor het merendeel van de centrumgemeenten (64%) zijn de eisen waaraan het 
Stedelijk Kompas moet voldoen onduidelijk. Centrumgemeenten missen een duidelijk 
kader: welke minimumeisen stelt het ministerie van VWS aan het kompas en wat is 
wenselijk? De dertien centrumgemeenten die de eisen duidelijk vinden, gebruiken 
voornamelijk het Plan van Aanpak van het rijk en de vier grote steden als voorbeeld. 

Voorbereidende activiteiten
Van de 36 centrumgemeenten maken 29 gebruik van externe ondersteuning. De VNG 
wordt hierbij veertien keer genoemd. De ondersteuning vanuit de VNG is echter 
niet geheel positief beoordeeld. De centrumgemeenten ervaren de ondersteuning 
als mager. De VNG kan geen duidelijkheid geven over met name financiële zaken. 
Bovendien is het Stappenplan2 te laat (eind 2007) verstrekt aan de gemeenten. 
Naast de VNG noemen de centrumgemeenten als externe ondersteuning voornamelijk 
MOVISIE, de Radboud Universiteit Nijmegen en advies- en onderzoeksbureaus 
(o.a. INTRAVAL, B&A beleidsrendement, Ferry Willemse Beleidsadvisering).
Bijna alle centrumgemeenten (33) hebben over het Stedelijk Kompas overlegd met de 
regiogemeenten. In twintig centrumgemeenten zijn de regiogemeenten ook betrokken
bij activiteiten rondom het opzetten van het Stedelijk Kompas. Deze betrokkenheid 
houdt veelal in dat de centrumgemeente een voorstel of conceptversie voorlegt aan de 
regiogemeenten, waarna zij commentaar en advies kunnen geven. Bij 22 centrumge-
meenten is het zorgkantoor betrokken bij het opzetten van het Stedelijk Kompas. 
Bij een aantal centrumgemeenten waarbij de regiogemeenten en/of het zorgkantoor 
niet betrokken zijn, staat het aantrekken van deze contacten wel op de planning.

Vooronderzoek
Van de 36 doen 34 centrumgemeenten (94%) een inventarisatieonderzoek 
naar de omvang en samenstelling van de doelgroepen. Hiervan voeren dertien 
centrumgemeenten het onderzoek uit in het kader van het Stedelijk Kompas en 
vier in het kader van zowel het Stedelijk Kompas als de Openbare Geestelijke 
Gezondheidszorg (OGGZ-)monitor (Zie Bijlage I Tabel �). Daarnaast voeren acht 
gemeenten het inventarisatieonderzoek uit in het kader van de OGGZ-monitor en de 
overige negen in het kader van algemeen gemeentelijk beleid, bestaand MO- en/of 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO-)beleid of in het kader van een 
regionale (zorg)monitor.
Alle 34 inventarisatieonderzoeken richten zich op de doelgroep feitelijk daklozen, 
33 tevens op residentieel daklozen en het merendeel ook op de doelgroepen 
zwerfjongeren (24) en verkommerden en verloederden3 (22) (Zie Bijlage I Tabel 2). 
Hoewel niet in elke centrumgemeente de omvang en aard van de doelgroepen 
zwerfjongeren en verkommerden en verloederden wordt onderzocht, wil dit niet 
zeggen dat deze niet in het Stedelijk Kompas van de centrumgemeenten voorkomen. 
Een aantal centrumgemeenten benadrukt dat ze wel degelijk specifieke plannen voor 
zwerfjongeren en verkommerden en verloederden opnemen in het Stedelijk Kompas.
Door 47% van de centrumgemeenten (�6, n=34) wordt een duidelijk omschreven 
definitie van daklozen en verkommerden en verloederden gehanteerd en door 47% 
alleen van daklozen. Sommige centrumgemeenten formuleren eigen definities, maar 
het merendeel neemt de definities van het Plan van Aanpak MO, het Trimbos-instituut 
of de Radboud Universiteit Nijmegen over. 
Het aanbod van gemeentelijk gefinancierde voorzieningen en diensten voor de 
maatschappelijke opvang zijn bij alle 36 centrumgemeenten goed in beeld. Op het 
aanbod dat met Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ-)middelen gefinancierd 
is, is moeilijker zicht te krijgen. Bijna de helft (�7) heeft geen (volledig) zicht op deze 
voorzieningen en diensten (Zie Bijlage I Tabel 3). Centrumgemeenten geven aan dat het 
moeilijk is hierover informatie van regiogemeenten boven tafel te krijgen. Daarnaast 
zien niet alle zorginstellingen en zorgkantoren het belang of nut in van het verstrekken 
van deze gegevens. Bovendien is de administratie en/of het registratiesysteem van met 
name het zorgkantoor niet gericht op het leveren van deze informatie. 
De hoofddoelstellingen van het Stedelijk Kompas zijn bij 34 centrumgemeenten 
vergelijkbaar met de hoofddoelstellingen van het Plan van Aanpak MO en bij twee 
centrumgemeenten niet.

2   Heineke, D., Bosker, R., & A. van Deth, (2007). Stappenplan Stedelijk Kompas. Intensivering van 

de aanpak van dakloosheid. Den Haag: VNG.

�   Sociaal kwetsbaren, potentiële daklozen, kwetsbare ingezetenen en zorgwekkende zorgmijders zijn 

in dit onderzoek ook als verkommerden en verloederden gerekend.
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Knelpunten
Vijf centrumgemeenten hebben tot nog toe geen bijzondere problemen ondervonden 
bij het ontwikkelen van het Stedelijk Kompas. De overige 3� centrumgemeenten zijn 
tegen de volgende knelpunten aangelopen.

Inventarisatieonderzoek tijdrovend 
Het kost niet alleen veel tijd, centrumgemeenten vinden het ook moeilijk hoe ze de 
precieze omvang moeten bepalen. Sommige centrumgemeenten hebben, door het 
ontbreken van specifieke kennis, behoefte aan concrete handvatten voor het uitvoeren 
van een betrouwbare en valide inventarisatie. Ten eerste zijn er definieerproblemen, 
zowel de definities van de verschillende doelgroepen als bijvoorbeeld de vraag wat 
precies onder overlastgevend wordt verstaan. Ten tweede is het een probleem om 
alle gegevens binnen te krijgen door o.a. de privacywetgeving of niet meewerkende 
zorginstellingen. De doelgroep verkommerden en verloederden is bovendien een 
verborgen groep die moeilijk in beeld te krijgen is. In sommige gemeenten blijft het 
beschrijven van de omvang daardoor in termen van bandbreedtes of schattingen. 
Als oplossing hebben bepaalde gemeenten een extern onderzoeksbureau of 
universiteit ingeschakeld voor het inventarisatieonderzoek. Dit ligt echter niet voor 
elke centrumgemeente binnen de (financiële) mogelijkheden. 

Onduidelijkheid over financiën
Centrumgemeenten weten niet waar ze aan toe zijn. Ze willen graag plannen 
maken, maar weten niet hoeveel (extra) middelen ze te besteden hebben. 
Er bestaat onzekerheid over de tweederde/eenderde-constructie van gemeentelijke 
en AWBZ-middelen. De discussie over de (her)verdeelsleutel maakt het financiële 
overzicht nog minder helder. Het Stedelijk Kompas wordt door het verdeelmodel voor 
bepaalde gemeenten minder waardevol en voor andere juist extra waardevol. Veel 
centrumgemeenten zetten vraagtekens bij de financiële haalbaarheid van het Stedelijk 
Kompas. Zij hebben behoefte aan meer helderheid en zekerheid op financieel gebied. 
Een centrumgemeente schept door het doen van onderzoek naar vraag en aanbod 
verwachtingen bij zorginstellingen. Tegelijkertijd kan een centrumgemeente door de 
onzekerheid over middelen niets garanderen aan de zorginstellingen

Vaagheid van het Stedelijk Kompas
Eisen en voorwaarden zijn onduidelijk en onvoldoende met de centrumgemeenten 
gecommuniceerd. Wat zijn de precieze eisen aan inhoud en vorm? Dat hierover geen 
eenduidigheid bestaat, is te zien in hoe de centrumgemeenten het Stedelijk Kompas 
invullen. De ene gemeente schrijft het Stedelijk Kompas als een algemeen globaal 
verhaal, de andere schrijft een concreet uitvoeringsplan. Andere vragen die bij de 
centrumgemeenten spelen zijn: wat zijn de consequenties als een centrumgemeente 
niet meedoet aan het Stedelijk Kompas? Wat levert het Stedelijk Kompas feitelijk op? 
Er is veel overlap met het OGGZ-beleid, volstaat een verwijzing naar het bestaande 
beleid? Hoe vrijblijvend is het Stedelijk Kompas? Centrumgemeenten hadden de 
verwachtingen en eisen vanuit het ministerie van VWS graag duidelijk en helder op 
papier zien staan. Het Plan van Aanpak MO is voor sommige gemeenten een leidraad 
geweest, maar het merendeel mist handvatten en concrete richtlijnen.

Afstemming en samenwerking tussen betrokken partijen moeizaam
De afstemming en samenwerking tussen de centrumgemeenten en o.a. het 
zorgkantoor, woningcorporaties en regiogemeenten verloopt bij een aantal 
centrumgemeenten moeizaam. Centrumgemeenten vinden het lastig deze partijen 
goed bij het Stedelijk Kompas te betrekken. Er moet eerst draagvlak gecreëerd worden. 
Dit vergt tijd en is bovendien afhankelijk van de bestaande relatie met de partijen. 
De sociale dienst en woonvoorzieningen vallen veelal onder de regiogemeenten 
en niet onder de centrumgemeente. Samenwerking met de regiogemeenten is 
noodzakelijk maar niet altijd gemakkelijk te realiseren. Verder is het moeilijk te 
bepalen welke partij wat wanneer doet, wie bevoegd is en wie uiteindelijk beslist. 
Als centrumgemeente heb je de regie over een versnipperd veld, in sommige 
gevallen is dat gebied verspreid over twee provincies. Met een duidelijkere 
inhoudelijke opdracht vanuit het ministerie van VWS is het voor centrumgemeenten 
wellicht gemakkelijker om tot afspraken en een goede afstemming van taken en 
verantwoordelijkheden met de betrokken partijen te komen.
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Contact met zorgkantoor
In het contact met zorgkantoren ervaren redelijk veel centrumgemeenten moeilijkheden. 
Zorgkantoren willen of kunnen geen inzicht geven in de besteding van AWBZ-middelen. 
Volgens gemeenten is het moeilijk het zorgkantoor bereid te vinden om afspraken te 
maken. Daarnaast zijn er soms twee zorgkantoren binnen één centrumgemeente of één 
zorgkantoor dat te maken heeft met twee centrumgemeenten.
De samenwerking met zorgkantoren zou volgens centrumgemeenten soepeler 
verlopen door ingrijpen van het ministerie van VWS. De financiën moeten 
voor het zorgkantoor duidelijk zijn, daarna kunnen afspraken gemaakt worden. 
Centrumgemeenten zien het sommeren van de zorgkantoren als oplossing voor 
het moeizame contact. Eén van de centrumgemeenten ziet geoormerkte contracten 
als een randvoorwaarde voor het slagen van het Stedelijk Kompas. Meerdere 
centrumgemeenten suggereren eenzelfde aanpak als in de vier grote steden. 

Weinig ondersteuning
Het is opmerkelijk dat meerdere centrumgemeenten melden dat ze bij de 
(regio)bijeenkomsten, die de VNG organiseert, zijn geweest en vervolgens 
bij de vraag naar externe ondersteuning de VNG niet noemen, terwijl die als 
antwoordcategorie expliciet vermeld staat. De ondersteuning van de VNG noemen 
veel centrumgemeenten minimaal. De VNG beschikt niet over kerninformatie en 
wanneer dat wel het geval is komt die te laat. Bovendien is er eerst een Handreiking 
verstrekt en later een Stappenplan. Dit werkte verwarrend en bovendien kwam het 
Stappenplan als mosterd na de maaltijd.

Gebrek aan tijd en ambtelijke capaciteit
Het ontwikkelen van een Stedelijk Kompas is omvangrijk. De deadline beperkt volgens 
de centrumgemeenten de kwaliteit en de inhoud. Hierdoor wordt de kans vergroot dat 
de gemeenteraad het voorstel weigert. 

Tot slot zijn er tussen centrumgemeenten verschillen in houding ten aanzien van het 
Stedelijk Kompas. Een aantal centrumgemeenten is erg enthousiast over het Stedelijk 
Kompas. Zij zien het als een verbeterslag. Het dwingt ze vraag en aanbod goed in 
kaart te brengen en helpt ze de regierol in te vullen. Daarnaast is door het Stedelijk 
Kompas vergelijkbaarheid tussen centrumgemeenten mogelijk, echter doordat er geen 
eenduidige definities zijn gehanteerd moeten er kanttekeningen geplaatst worden bij de 
betrouwbaarheid van deze vergelijking. Andere gemeenten hebben een meer sceptische 
of soms cynische houding ten aanzien van het Stedelijk Kompas. Veelgehoord geluid 
is “Waarom mooie plannen maken als het nog onzeker is of er extra middelen gaan 
komen waarmee die plannen daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden?’’ Daarnaast 
hebben veel centrumgemeenten voor hun regio een OGGZ-beleid of Regionaal Kompas 
ontwikkeld. Inhoudelijk komt het veel overeen met het Stedelijk Kompas en met dit beleid 
zijn ze reeds gestart voordat het Stedelijk Kompas in beeld kwam. Hierdoor zien niet alle 
centrumgemeenten een direct nut of belang in het ontwikkelen van een Stedelijk Kompas. 
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Bijlage I

Tabel 1. In welk kader is het inventarisatieonderzoek uitgevoerd?

n = 34 Aantal % Cum. %

Stedelijk Kompas 13 38,2 38,2

Stedelijk Kompas en OGGZ 4 11,8 50,0

OGGZ 8 23,5 73,5

Ander kader 9 26,5 100

Tabel 2. Welke doelgroep is opgenomen in inventarisatieonderzoeken?

n = 34 Wel Niet

Aantal % Aantal %

Feitelijk daklozen 34 100 0 0

Residentieel daklozen 33 97,1 1 0,9

Zwerfjongeren 24 70,6 12 29,4

Verkommerden verloederden 22 64,7 14 35,3

Tabel 3. Aantal centrumgemeenten met zicht op aanbod voorzieningen en diensten

N = 36 Wel zicht Geen zicht

Aantal % Aantal %

Gemeentelijke financiering 36 100 0 0

AWBZ-middelen 19 52,8 17 47,2

Bijlage II Interview centrumgemeenten

Deel 1: Algemeen
�. Heeft de gemeente het voornemen deel te nemen aan het Plan van Aanpak? 
   Ja
   Nee, want
 Bij nee, ga door naar vraag �9

2.  Is hierover een besluit genomen?
   Ja
   Nee ga door naar vraag 4

3. Zo ja, op welk niveau is dit besluit genomen? 
   Ambtelijk
    Niet in de planning 
    In de planning, nog niet aan begonnen
    In de beginfase 
    Halverwege
    Afrondende fase
    Afgerond (maar nog niet aan het college van B&W voorgelegd) 
   College van B&W
   Voorstel college van B&W aan de raad
   Gemeenteraad
   Goed/afkeuring raad

4. Is het haalbaar het Stedelijk Kompas voor � april 2008 in te dienen?
   Ja
   Nee

5. Wat is wel een haalbare deadline?

  

  

    

    

6. Zijn de eisen waaraan het Stedelijk Kompas moet voldoen duidelijk?
   Ja
   Nee
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Vragen aan gemeenten die (gaan) deelnemen

Deel 2a: Voorbereidende activiteiten

7.  Maakt uw centrumgemeente gebruik van externe ondersteuning voor het Stedelijk 
Kompas?

   Ja
   Nee ga door naar vraag 9

8.  Zo ja, van welke organisatie
   VNG
   Anders;

9.  Tegen welke problemen loopt de gemeente aan bij het ontwikkelen van het 
Stedelijk Kompas?

  

  

  

  

�0.  Is er met de regiogemeenten overlegd over het opzetten van een Stedelijk 
Kompas?

   Ja
   Nee

��.  Zijn de regiogemeenten betrokken bij de activiteiten rondom het opzetten van een 
Stedelijk Kompas?

   Ja
   Nee

�2.  Is het zorgkantoor betrokken bij de activiteiten rondom het opzetten van het 
Stedelijk Kompas?

   Ja
   Nee

Deel 2B: Vooronderzoek Stedelijk Kompas

�3.  Doet de gemeente een inventarisatieonderzoek naar de doelgroep van het Plan van 
Aanpak? (inventariseren van aard en omvang van het aantal daklozen, zwerfjongeren 
en verkommerden en verloederden)

   Ja
   Nee ga door naar vraag �7

�4.  Op welke doelgroep(en) richt het inventarisatieonderzoek zich? 
(meerdere antwoorden mogelijk)

   Feitelijk daklozen
   Residentieel daklozen
   Zwerfjongeren
   Verkommerden en verloederden
   Anders, namelijk
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�5.  In welk kader wordt dit inventarisatieonderzoek uitgevoerd? 
(meerdere antwoorden mogelijk)

   Stedelijk Kompas
   OGGZ Monitor
   Anders, namelijk

�6.  Hanteert de gemeente een duidelijk omschreven definitie van daklozen en/of 
van verkommerden en verloederden?

   Ja, alleen van daklozen 
   Ja, alleen van verkommerden en verloederden 
   Ja, van daklozen en verkommerden en verloederden 
   Nee 

�7. Is er zicht op het aanbod van voorzieningen en diensten in de gemeente? 
 Gemeentelijk gefinancierd
   Ja
   Nee

 AWBZ-middelen
   Ja
   Nee

�8.  Zijn uw hoofddoelstellingen vergelijkbaar met de hoofddoelstellingen van het 
Plan van aanpak zoals ze in de G44 worden gehanteerd?

   Ja
   Nee

�9. Heeft u nog op- of aanmerkingen?

  

  

  

  

Bedankt voor uw medewerking.

�  De vijf hoofddoelstellingen zoals in het Plan van Aanpak van het Rijk en de G� genoemd 

staan, zijn:

 �. Dakloosheid ten gevolge van huisuitzetting komt (vrijwel) niet meer voor. 

 2. Dakloosheid ten gevolge van detentie komt (vrijwel) niet meer voor. 

 �. Dakloosheid ten gevolge van uitval uit zorginstellingen komt (vrijwel) niet meer voor. 

 �.  De huidige �0.000 daklozen en de daklozen die er vanaf nu nog bij komen, zijn voorzien 

van een traject bestaande uit: inkomen, structurele vormen van woonvoorzieningen passend 

bij de betrokken individuen, niet-vrijblijvende zorgtrajecten (…) en, voor zover mogelijk, 

vormen van dagbesteding of werk die haalbaar zijn. 

 5. Bij een groot deel van de doelgroep is het overlastgevende gedrag verminderd. 
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