
 
 
 
 
           Leeuwarden, 25 maart 2018 
 
                      Aan:  College B&W Gemeente Leeuwarden,  
                                 Sociaal Domein Fryslân  
 
                                 Geacht college, 
 
                                 Met beschikking 2014/0323 13237 heeft de gemeente Leeuwarden een subsidie van 
                                € 15.000 verstrekt aan de Stichting Straatpastoraat Leeuwarden (SSL) als bijdrage  aan  de realisatie  
                                 van geestelijke zorg voor dak- en thuislozen in de gemeente Leeuwarden gedurende 3 jaar. 
                                 Aan het verstrekken van deze subsidie waren een aantal verplichtingen verbonden. 
           Met deze brief verzoekt de Stichting u de verleende subsidie vast te stellen door in te gaan op de 
            vastgestelde verplichtingen en tevens u de eindrapportage te leveren. 
 
                        Verplichtingen  Allereerst de verplichting om jaarlijks te rapporteren over de voorgang van het  
                                 project. Middels de jaaroverzichten van de Stichting, met o.m. de rapportages van de Straatpastor,  
                                 heeft de Stichting aan die verplichting voldaan.  
 
            De tweede verplichting  betreft het indienen van een eindrapportage na afloop van het 3-jarige  
            project. Later in deze brief zal tevens de gevraagde eindrapportage worden gegeven, samen met 
                   het derde jaarverslag van de Straatpastor.   
                                 Belangrijk om hier te vermelden is dat de subsidie door de gemeente werd verstrekt in  
                                 november  2014 terwijl de Straatpastor pas in februari  2015 werd aangesteld. Dat is dan ook de  
                                 reden dat de Stichting helaas de eindrapportage, incl het laatste jaarverslag van de Straatpastor, 
                                 niet op 15 januari 2018 gereed kon hebben.  
 
        De derde verplichting betreft de meting van de tevredenheid over de inzet van de Straatpastor 
        conform de CQ-index. De Stichting is naar deze index op zoek geweest maar de systematiek  van  
                                  genoemde index  past absoluut niet bij het werk van de Straatpastor. In het allereerste   
                                  voortgangsgesprek (zoals bedoeld in de laatste verplichting) met  medewerkers van het  
                                  Sociaal Domein heeft de Stichting dat ook aangegeven.    
 
       De vierde verplichting betreft de deelname aan de voortgangsoverleggen met medewerkers van  
                                  het Sociaal Domein. De ontmoetingen werden jaarlijks gehouden in het Aanloophuis, waar de  
                                  Stichting voor de Straatpastor een ruimte huurt.  
 
                                  Eindrapportage  Allereerst  wordt verwezen naar het jaarverslag van 2017 van de Stichting waarin  
                                  opgenomen de jaarrapportage van de Straatpastor. Deze rapportage handelt over de ´core  
                                  business´ van het Straatpastoraat, het werk van de Straatpastor en mag worden gezien als het 
             verslag van het in drie jaar doorlopen proces.  
                                  Het doel van de Stichting is immers niet ´het instandhouden van de Stichting´ maar (geciteerd uit  
             de beschikkingsbrief): 
      Door het bieden van outreachend pastoraal werk middels een straatpastor, vinden mensen  
   die dak- en thuisloos zijn en buiten de kaders van de reguliere zorg vallen, hun waardigheid  
   terug en weten zich weer gewaardeerd op hun kwaliteiten´.  
             De Stichting is ervan overtuigd dat realisatie van dit doel niet volledig  is bereikt maar dat er  
             wezenlijke  stappen zijn gezet op weg naar dit doel. Achteraf gezien moet worden gezegd dat de  
              punten onder het kopje ´Resultaat´ in de beschikkingsbrief niet realistisch zijn gebleken.  
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         Het ontbrak de Stichting ( en ook andere bij dit werk betrokkenen) bij de opstart van dit werk 
            uiteraard ook aan ervaring in deze werksoort  om bij vaststelling van de beschikking  deze       
            `Resultaten` anders te hebben gedefiniëerd. 
  Vooral de genoemde aantallen zullen met een Straatpastor voor  slechts 16 uur/week nooit 
            gehaald  kunnen worden. Met zekerheid mag gezegd worden dat  de Straatpastor voor veel  
  mensen heeft bijgedragen aan het (her)vinden van hun kwaliteiten en hun waardigheid en dat  
            alle personen waar de straatpastor contact mee heeft gelegd, tevreden zijn over haar inzet.      
             Met name de onderdelen ´story telling´ uit de opeenvolgende jaarrapporten van de Straatpastor   
            bevestigen dit. 
 
           Voortzetting Straatpastoraat 
           Nu de eerste drie jaren van het Straatpastoraat in Leeuwarden nagenoeg voorbij zijn, vooral  
           vanwege de beperktheid van de geworven fondsen in 2015, is de Stichting bezig opnieuw financiële  
           middelen te zoeken om dit werk voort te zetten. Juist de contacten van de Straatpastor  zijn met  
           veel geduld en volharding tot stand gekomen.  Contacten die verder moeten groeien in het winnen  
           van vertrouwen bij mensen die langzaam de weg kunnen terugvinden naar reguliere zorg.  
           Het zou onverantwoord zijn dit werk te moeten stoppen.  Gelukkig is een aantal sponsoren van 
                               ´het eerste uur´ bereid gebleken opnieuw bij te dragen.  Ook een aantal kerken in de stad heeft  
           aangegeven de bijdrage te willen verhogen. De meeste fondsen zijn echter terughoudend om voor  
           de tweede keer een verzoek te honoreren, zeker als het steun betreft ten behoeve van het salaris  
           van de enige beroepskracht bij de Stichting: de Straatpastor. 
           Juist daarom is het zo teleurstellend dat de Stichting via medewerkers van het Sociaal Domein   
           heeft moeten vernemen dat  de door de Stichting ingediende aanvraag  (27 nov. 2017) voor een  
          vervolgsubsidie niet kan worden gehonoreerd, behoudens de mogelijkheid van een verzoek aan de  
                                Raad waarbij dekking kan worden gezocht vanuit de ISI middelen. 
           De stichting betreurt het vooral dat deze afwijzing gebeurt zonder  inhoudelijke argumenten en  
           doet nu alsnog al het mogelijke om dit verzoek toch bij de Raad neer te leggen. 
 
           Het Bestuur van de Stichting Straatpastoraat Leeuwarden hoopt u op deze wijze voldoende te 
           hebben geïnformeerd en te hebben voldaan aan de verplichtingen, genoemd in de  
           toewijzingsbeschikking. 
           Hoogachtend, 
                                Patricia Altheer 
           Secretaris SSL 
 
            
                                 
  
 
         
          
                  
 
 
 
  


