
B&W-besluit:

1. Het college stemt in met de prestatieplannen 2006 en 2007 van de Stichting ’t Web. 

2. Het college besluit Stichting ’tWeb een budgetsubsidie te verstrekken van€ 65.907,= voor de 
uitvoering van het prestatieplan 2006. Dit bedrag is reeds in de vorm van voorschotten aan de
Stichting ’t Web overgemaakt.

3. Het college besluit Stichting ’t Web een budgetsubsidie te verstrekkenvan€ 67.300,= voor de 
uitvoering van het prestatieplan 2007. Dit bedrag is reeds in de vorm van voorschotten aan de
Stichitng ’t Web overgemaakt.

4. De kosten van het besluit bedragen€ 65.907,= voor 2006 en € 67.300,= voor 2007. Het besluit 
wordt gedekt uit programma 4.2 product 030201 Ouderen- en Gehandicaptenbeleid.

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

6. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie.
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Onderwerp
Subsidie Stichting ‘t Web 2006 en 2007

B & W-vergadering van 20 november
2007

Bestuurlijke context
De Stichting ’t Web ontvangt van de gemeente Haarlem een budgetsubsidie ten behoeve van de 
belangenbehartiging van lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken. Voor het jaar 2006 heeft de
Stichting ’t Web een prestatieplan opgesteld dat uiteindelijk in augustus 2006 in definitieve vorm is
ingediend. Het prestatieplan 2007 is in juli 2007 ingediend.

De Stichting ’t Web heeft in 2006 voorschotten ontvangen ter hoogte van het in de begroting 2006 
opgenomen budget ad€ 65.907,=.  De hoogte van het in de begroting 2007 opgenomen budget is
€ 67.300,=.

De prestaties van de Stichting ’t Web bestaan uit collectieve belangenbehartiging, individuele 
belangenbehartiging, het stimuleren van participatie van gehandicapten en chronisch zieken,
werkgroepen, professionalisering en deskundigheid en actualiteit. De Stichting ’t Web geeft al meerdere 
jaren aan dat er een overschrijding is van het aantal formeel beschikbare uren op jaarbasis en dat
uitbreiding van het aantal betaalde uren en dus verhoging van het subsidie noodzakelijk is. Bij de
behandeling van het prestatieplan 2005 in de toenmalige commissie OWSR is hierover gezegd dat de
Stichting ’t Web beter priortiteiten zou moeten stellen. Wij zien geen reden van deze gedragslijn af te 
wijken.

Wij besluiten in te stemmen met de prestatieplannen 2006 en 2007 van de Stichting ’t Web.

De commissie Samenleving ontvangt het besluit ter informatie.


