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B&W-besluit:

1. Het college keurt het beschikbaar stellen van een investeringssubsidie voor de bouw van een
gebouw voor scoutinggroep “de Brug” in Eindenhout goed.

2. De kosten van het besluit bedragen€ 50.000,-. Het besluit wordt gedekt uit investeringspost “Bouw 
verbouw Jeugdhuizen” nummer 85.90, jaarschijf 2007 €47.000,=, jaarschijf 2008 restant € 3.000,=. 
Afschrijvingstermijn 5 jaar.

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit

4. Commissie samenleving wordt geïnformeerd.
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Onderwerp
Verzoek financiële bijdrage Nieuwbouw ‘de Brug’ Eindenhout

B & W-vergadering van 4 december
2007

Bestuurlijke context
Scouting ‘de Brug’is een multiculturele groep die in februari 2005 van start is gegaan. De groep 
is gehuisvest in een oud houten gebouw op het scoutingterrein in Eindenhout nabij de
Westelijke Randweg. De groep is zo succesvol dat nieuwbouw noodzakelijk is. Het in gebruik
zijnde gebouwtje verkeert in slechte staat. De Nieuwbouwkosten worden begroot op€ 140.860. 
Er worden veel inkomsten verwacht van “sponsors”. De gemeente Haarlemwordt gevraagd om
een bijdrage van€ 50.000.

De financiële aspecten zijn als volgt:
Binnen de post “bouw verbouw jeugdhuizen”is rekening gehouden met een dergelijk verzoek. 
Er is op die post ( 85.90) jaarschijf 2007 nog een bedrag beschikbaar van€ 47.000,=. De resterende
€ 3000.= komen ten lastevan het budget 2008.
De (algemene) afschrijvingstermijn voor bijdragen is 5 jaar. Het is een zogenaamde routine-investering.

De besteding van deze stelpost is onderhevig aan de goedkeuring van het college van burgemeester en
wethouders en het bestedingsvoorstel moet naar de vakcommissie ter kennisgeving worden gestuurd.

Kort geleden hebben wij het Prestatieplan Scouting 2007 voor akkoord voorgelegd. Uit dit Prestatieplan
blijkt dat de Regio Scouting Haarlem subsidie ontvangt voor de exploitatie van alle 30 scoutinggroepen.
Die subsidie is alleen voor exploitatie en niet voor nieuwbouw.

Medewerking past binnen de doelstellingen van de nota “Kiezen voor Jeugd”(2006), vastgesteld door de 
gemeenteraad op 20 januari 2006.

Als akkoord wordt gegaan, zal een gesprek worden belegd met het bestuur, SO (bouwaanvrager) en
Vastgoed (beheerder van de grond). Na de indiening van de bouwaanvrage worden de gebruikelijke
ambtelijke diensten en wijkraad gehoord.


