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1.
het college verklaart gegrond de bezwaren van MeerWaarde tegen het besluit dat per 2012 geen
subsidie meer wordt verleend, trekt het besluit in en kent voor 2012 een subsidie toe van
€ 50.000,--,
2.
Het besluit heeft budgettaire consequenties. Voor 2012 dient alsnog een subsidie van € 50.000,-- te
worden verleend ten laste van de kostenplaats veilig wonen, ondernemen en naar school, nr. 1091 4791
7230,
3.
Het besluit wordt schriftelijk meegedeeld aan de betrokkene.
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Onderwerp: Advies commissie BBS bezwaarschrift MeerWaarde tegen het
besluit dat met ingang van 2012 geen subsidie wordt verleend
Reg. Nummer: MS/JZ 2011/438406

Inleiding
MeerWaarde heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit dat met ingang van 2012
geen subsidie wordt verleend.
De commissie beroep- en bezwaarschriften heeft over het bezwaarschrift advies
uitgebracht.

Besluitpunten college

De commissie adviseert:
1. de bezwaren gegrond te verklaren,
2. het besluit in te trekken.

De vakafdeling adviseert:
1. de bezwaren ongegrond te verklaren en
2. het besluit te handhaven.

Beoogd resultaat
Het besluit betreft een heroverweging van een genomen besluit op grond van
de Algemene wet bestuursrecht.

Argumenten
Alle argumenten zijn genoemd in het advies van de commissie en de reactie
van de vakafdeling.

Kanttekeningen
Indien het advies van de commissie wordt overgenomen, dient aan
MeerWaarde voor 2012 een subsidie van € 50.000,-- te worden verleend.

Uitvoering
Aan de betrokkene wordt het besluit schriftelijk meegedeeld.

Bijlagen
Twee.

Collegebesluit



Commissie beroep – en bezwaarschriften

Advies over het bezwaarschrift van MeerWaarde tegen het besluit van het college van
burgemeester en wethouders dat met ingang van 2012 geen subsidie wordt verleend.

I. Hoorzitting:

De commissie heeft op 28 oktober 2011 een hoorzitting gehouden waarvoor MeerWaarde,
hierna genoemd bezwaarde, en de behandelend ambtenaar zijn uitgenodigd.

De samenstelling van de commissie op de hoorzitting was:
- mevrouw mr P.J. Bosma-Piek, voorzitter,
- de heer J. van de Manakker, lid,
- mevrouw drs L.C. van Zetten, lid,
- de heer mr C.W. Baars, secretaris.

Op de hoorzitting zijn verschenen:
- mevrouw Aukema, de heer Elsgeest en mevrouw Heinen namens bezwaarde,
- mevrouw F. Kamoschinski, behandelend ambtenaar van de afdeling veiligheid en

handhavingsregie van de hoofdafdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving.

Op de hoorzitting is - zakelijk weergegeven – het volgende gezegd:

Mevrouw Aukema, de heer Elsgeest en mevrouw Heinen:
Bezwaarde voert het project buurtbemiddeling uit. Daarbij worden buren de middelen verschaft
om problemen op te lossen.
Het besluit is niet zorgvuldig. Niet duidelijk is welke bestuurlijke afweging is gemaakt.
Het project loopt al vier jaar. De woningcorporaties betalen ook mee.
Bezwaarde is niet vooraf meegedeeld dat de subsidie mogelijk zou worden beëindigd. Hierover
is vooraf geen brief ontvangen. Bezwaarde is pas na het raadsbesluit geïnformeerd.
Op 7 december 2010 heeft een informeel gesprek plaatsgevonden, maar van een overleg is geen
sprake geweest.

Mevrouw Kamoschinski:
Vanaf 2008 wordt de buurtbemiddeling gesubsidieerd.
De subsidie voor het veiligheids- en handhavingsbeleid is verlaagd van € 1 miljoen naar
€ 700.000,-- .
Er is overleg geweest met de betrokken partijen, waaronder de politie en de woningcorporaties.
Buurtbemiddeling hoort niet tot de beleidsprioriteiten. Daarbij zijn ook de ervaringen uit het
verleden betrokken.



II. Overwegingen van de commissie:

De commissie heeft advies uitgebracht in de volgende samenstelling:
- mevrouw mr P.J. Bosma-Piek, voorzitter,
- mevrouw M.D.A. Huysse, lid,
- de heer J. van de Manakker, lid,
- de heer W.J. Rutten, lid,
- de heer. R. Schaart, plv. lid,
- mevrouw drs L.C. van Zetten, lid,
- de heer mr C.W. Baars, secretaris.

1.
Bij het bestreden besluit is bezwaarde meegedeeld dat met ingang van 2012 geen subsidie wordt
verleend.
In het besluit is overwogen dat de economische recessie en de rijksbezuinigingen grote gevolgen
hebben voor de financiële situatie van de gemeente Haarlem, dat in de kadernota 2010 voor de
jaren 2012-2018 een structurele bezuiniging is opgenomen oplopend tot € 35 mln. en dat de
bezuiniging op gesubsidieerde instellingen en organisaties hier onderdeel van uit maakt.

2.
Het besluit is gebaseerd op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 3
van de Algemene Subsidie Verordening (ASV).
In artikel 3 eerste lid ASV staat dat het college bevoegd is te besluiten over het verstrekken
van subsidies met in achtneming van de in de gemeentebegroting opgenomen financiële
middelen of het subsidieplafond.

3.
De commissie neemt in aanmerking dat burgemeester en wethouders een grote beleidsvrijheid
hebben bij de beoordeling of subsidie wordt verleend en wat de hoogte van de subsidie is.
Wel dient op grond van artikel 4:51 eerste lid Awb de gehele weigering van de subsidie
vanwege veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten te geschieden met
inachtneming van een redelijke termijn in het geval aan een subsidie-ontvanger voor drie of
meer achtereenvolgende jaren subsidie is verstrekt voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde
voortdurende activiteiten.
De commissie stelt vast dat aan bezwaarde vanaf 2008 en dus voor drie of meer
achtereenvolgende jaren subsidie is verstrekt voor haar activiteiten zodat het besluit moet
voldoen aan het criterium dat een redelijke termijn in acht is genomen.
Bezwaarde is eerst bij brief van 12 juli 2011 schriftelijk geïnformeerd over de noodzaak tot
bezuinigen en daarbij is meegedeeld dat de subsidie per 2012 wordt gestopt.
Bij brief van 11 maart 2011 is bezwaarde nog subsidie verleend voor 2011 en in deze brief is
op geen enkele wijze kenbaar gemaakt dat de subsidie mogelijk per 2012 zou worden
beëindigd.
De mondelinge mededeling die blijkbaar is gedaan in een gesprek dat op 7 december 2010
heeft plaatsgevonden met een projectleider van bezwaarde en waarbij is gezegd dat de
gemeente moet bezuinigen en dat dit gevolgen kan hebben voor het project buurtbemiddeling
kan naar de mening van de commissie niet worden aangemerkt als een officiële mededeling
over een mogelijke subsidiebeëindiging.
Over de vermelding in de jaarlijkse subsidiebeschikkingen aan bezwaarde dat “aan de
beschikking geen rechten kunnen worden ontleend voor de toekomst en dat de gemeenteraad



elk jaar opnieuw afwegingen maakt over de verlening en de hoogte van subsidies” merkt de
commmissie dat dit een algemeen voorbehoud is dat blijkbaar altijd in de beschikking wordt
opgenomen, maar dat dit overlet laat dat de subsidiebeëindiging moet plaatsvinden met
inachtneming van een redelijke termijn.
Gelet hierop is de commissie van mening dat het bestreden besluit niet voldoet aan het
criterium dat de subsidie wordt geweigerd met inachtneming van een redelijke termijn.

4.
Uit het bestreden besluit blijkt niet wat de inhoudelijke redenen zijn om de subsidie te
beëindigen. De commissie is niet gebleken dat hieraan bij de besluitvorming aandacht is
besteed.
Bezwaarde ontving tot en met dit jaar een subsidie van € 50.000,-- . Beëindiging van de
subsidie op deze korte termijn is naar de mening van de commissie voor bezwaarde
onevenredig nadelig. Daarbij betrekt de commissie dat bezwaarde haar werkzaamheden
verricht in een samenwerkingsverband met de gemeente, de politie en de woningcorporaties
en dat zij ook van de woningcorporaties subsidie ontvangt.
Een redelijke termijn voor beëindiging van de subsidie waarbij bezwaarde zich in overleg met
deze partijen kan instellen op de nieuwe situatie en zich kan oriënteren op de mogelijkheden
die er zijn om de buurtbemiddeling voort te zetten, is ook om deze reden gewenst.

III. Advies:

De commissie adviseert:

1. de bezwaren gegrond te verklaren,
2. het bestreden besluit in te trekken.

Haarlem, 7 november 2011.

De voorzitter, De secretaris,
P.J. Bosma-Piek. C.W. Baars.












