
B&W-besluit:

1. Het college stemt in met de verdeling van de subsidie 2008 van het Flankerend Ouderen Beleid
voor de drie stadsdeelorganisaties.

2. Het college stelt het FOB subsidie 2008 voor Zuid West vast op maximaal€ 33.403, voor 
Centrum Zuid op maximaal€ 28.870 en voor DOCK op maximaal € 146.800.

3. Het totale FOB subsidie van€ 209.073, - valt binnen de grenzen van het hiervoor bestemde
budget in de gemeentebegroting onder nummer 03.02.01

4. Communicatieparagraaf: betrokken instellingen ontvangen daags na de besluitvorming
informatie ver dit besluit.

5. Het college stuurt het besluit ter kennisname aan de commissie Samenleving
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Bestuurlijke context
Flankerend Ouderenbeleid (FOB) biedt via aanvullende subsidie welzijnsorganisaties de mogelijkheid
aanvragen in te dienen voor subsidiering van activiteiten welke gericht zijn ouderen (die daartoe in stat
zijn en dat wensen) zolang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen en regie over eigen leven te
voeren. Voor 2008 is hiervoor in de gemeentebegroting € 319.000 opgenomen.

Op uitnodiging hebben de drie stadsdeelorganisaties hun aanvragen voor het jaar 2008 ingediend. Zij
vragen in totaal€ 209.037,- aan.
Wij hebben de aanvragen beoordeeld en vastgesteld dat zij voldoen aan de criteria die wij daarvoor
hebben opgesteld. Dit heeft ook betrekking op de relatie tussen de activiteiten van de instellingen en de
uitgangspunten van de WMO.

Deze nota bevat onze besluitvorming over de verdeling van FOB subsidie over de drie
stadsdeelorganisaties.

Commissieparagraaf:
Het college stuurt het verdelingsvoorstel ter informatie aan de commissie Samenleving



Nota van B&W: verdeling FOB subsidie 2008 voor stadsdeelorganisaties
Reg. Nr. 2007/193754

1. FOB subsidie.

Op uitnodiging hebben de drie stadsdeelorganisaties (Centrum Zuid, Zuid West en DOCK Haarlem)
een subsidieverzoek ingediend voor inzet die zij binnen het Flankerend Ouderen Beleid (FOB) plegen.
Flankerend Ouderenbeleid richt zich op ondersteuning en facilitering van zelfstandig wonende ouderen,
vrijwilligers die zich voor hen inzetten en instandhouding van additionele zorgvoorzieningen.
Het FOB budget is opgenomen in de gemeentebegroting en bedraagt resp.€ 28.873 voor Centrum Zuid, 
€ 33.403 voor Zuid West en € 158.161 voor DOCK 

2. Criteria.

Ons college faciliteert ouderen die dat willen en daartoe in staat zijn zodat zij zolang mogelijk
zelfstandig kunnen blijven wonen. Hiervoor is het nodig om via contact met hen vast te stellen hoe die
facilitering het beste vorm krijgt. Wij leggen binnen de uitwerking van het FOB aan directe relatie met
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, aangeziendeze wet zich vooral richt op het ‘meedoen en erbij 
horen’. Daarnaast hechten wij veel waarde aan de samenwerking tussen zorginstellingen en 
welzijnsorganisaties om te komen tot afstemming in hun aanbod op zorg en welzijn.
Aanvragen voor FOB subsidie moeten voldoen aan:

- In 2008 ten uitvoer komen in Haarlem.
- De aanvraag is voorzien van een beschrijving van de activiteit en een begroting.
- De activiteit draagt bij aan het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen.
- De activiteit is aanvullend op bestaand aanbod.
- Uitvoering vindt plaats in samenwerking met andere zorginstellingen.
- De aanvragen draagt zorg voor uitvoering, beheer en verantwoording.

3. Toelichting op aanvragen.

Vrijwilligers:
Inzet voor ouderen kan alleen plaatsvinden via ‘het gouden leger’ van vrijwilligers. Ondersteuning, 
begeleiding, het vergoeden van gemaakte onkosten en materiele blijk van waardering zijn van belang
om vrijwilligers te blijven stimuleren zodat zij tijd en energie voor ouderen blijven inzetten.

Ondersteuning zelfstandig wonen.
Telefooncirkels en open eettafels zijn bij uitstek een middel om (aan huis gebonden) ouderen met elkaar
in contact te brengen en hen een maaltijd te verstrekken (veelal via zorginstelling) in de directe
woonomgeving.

Zorgvoorzieningen.
Huiskamerprojecten en afstemming met andere zorgaanbieders.

Informatie.
Publicaties, samenwerking, informatievoorziening, spreekuren zijn er allemaal op gericht ouderen zo
goed mogelijk te informeren over het aanbod waarvan zij gebruik kunnen maken en dat hen helpt
zolang mogelijk regie over eigen leven te voeren.

Kennis, kunde, cultuur.
Meedoen en erbij horen vraagt om het aanleren van nieuwe vaardigheden (bijvoorbeeld gebruik kunnen
maken van digitale media). Podia-activiteiten bieden de mogelijkheid om culturele activiteiten bij te
wonen. Intergenerationeel weken en kennis tbv allochtone ouderen voor professionals valt hier ook
onder.



4. Overzicht aanvragen en verdelingsvoorstel toekenningen FOB 2008
Haarlem Zuid West Aanvraag in € Toekenning
Vrijwilliger 3.345
Telefooncirkel 150
Open eettafel 2.250
Informatie (bijeenkomst, markt, materiaal) 1.558
Educatie 1.000
Zomeractiviteiten 1.600
Nieuwsbrief 2.800
Zondagmiddagpodium 3.000
Huiskamerprojecten 16.000
Onderzoek spreekuurfunctie 1.200
Intergeneratief werken 500 33.403

Centrum Zuid Aanvraag in € Toekenning
Vrijwilligers: onkosten en stroppenpot 2.350
Telefooncirkel 140
Open eettafels Rozenprieel 4.920
Open eettafel Centrum 1.015
Huiskamerproject Binnensteeds 6.270
Intergenerationeel werken Rozenprieel 965
Samenwerking Janskliniek 255
Theaterproject 1.735
Krantenpagina en website 2.825
Informatiebijeenkomsten 500
Spreekuur op locatie 1.225
Opzetten info steunpunt Binnensteeds 1.020
Educatie 1.030
Cultuur 765
Zomeractiviteit en zomerschool 1.380
Zondamiddagpodium 2.475 28.870

DOCK Noord Aanvraag in € Toekenning
Onkosten en vergoeding vrijwilligers 6.000
Vrijwillige Hulpdienst Noord 6.000
Huiskamerproject 13.500
Educatie ouderen 6.500
Zomeractiviteiten 2.000
Zondagmiddagpodium 5.000 39.000
DOCK Oost
Onkosten en vergoeding vrijwilligers 4.500
Open eettafel 1.700
Huiskamer voor ouderen 7.300
Oudereneducatie 2.500
Zomeractiviteiten 2.500
Uitbreiding activiteiten Reinalda/Harmenjanswijk 5.000 23.500
DOCK Schalkwijk
Onkosten en vergoeding vrijwilligers 5.500
Vrijwillige hulpdienst Schalkwijk 11.500
Open eettafel 10.900
Ontmoetingsruimte: Prisma, Nieuw Meerwijk 11.500/ 8.500
Ontmoetingsruimte Europawijk, Meerwijk C 8.500/ 7.000
Oudereneducatie 4.000
Zondagmiddagpodium 5.500
Zomeractiviteiten 3.000 64.400
DOCK algemeen
Surinaamse ouderen 2.500
Multiculturele buurt 3.900
Ouderennieuws 6.000
Website 7.500

19.900
146.800



5. Besluit.

Op basis van het bovenstaande overzicht besluiten wij als volgt:

1. Het college stemt in met de verdeling van de subsidie 2008 van het Flankerend Ouderen Beleid
voor de drie stadsdeelorganisaties.

2. Het college stelt het FOB subsidie 2008 voor Zuid West vast op maximaal€ 33.403, voor 
Centrum Zuid op maximaal€ 28.870 en voor DOCK op maximaal € 146.800.

3. Het totale FOB subsidie van€ 209.073, - valt binnen de grenzen van het hiervoor bestemde
budget in de gemeentebegroting onder nummer 03.02.01

4. Communicatieparagraaf: betrokken instellingen ontvangen daags na de besluitvorming
informatie ver dit besluit.

5. Het college stuurt het besluit ter kennisname aan de commissie Samenleving


