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1. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de voorstellen voor de besteding kabelgelden
tot een bedrag van € 262.029,-

2. Het college stelt de raad voor om uit de reserve UPC het restantbedrag van € 14.760,- te
onttrekken

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover

een advies heeft uitgebracht
5. Besluitvorming vindt tegelijkertijd plaats met de behandeling van de kadernota
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DOEL: Besluiten
De raad is bevoegd te besluiten over de besteding van de kabelgelden.
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Onderwerp: Besteding kabelgelden 2011
Reg.nummer: 2011/76701

1. Inleiding
In het kader van de Vaststellingsovereenkomst betaalt UPC Nederland jaarlijks,
vanaf 2005 tot en met 2011, een bedrag van € 321.500,- aan de gemeente. In de
overeenkomst is vastgelegd dat dit bedrag zo mogelijk wordt besteed voor een
doelstelling op het gebied van cultuur, media, welzijn, ICT of educatie.

Met de nota Besteding UPC gelden (MO/OWG/2005/1060) heeft het college op 18-
10-2005 de criteria en procedure van de bestedingen van de kabelgelden
vastgesteld. Aan de raad is toegezegd dat de gelden ten goede moeten komen aan de
burgers van Haarlem en vooral de burgers in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Bij de behandeling van de Bestedingsvoorstellen Kabelgelden 2008 heeft de
raadscommissie Samenleving op 7 februari 2008 aangegeven dat de projecten meer
en nadrukkelijk toegespitst moeten zijn op het criterium kwetsbare Haarlemmers
(motie 831 gemeenteraad).

Het college heeft met haar besluit van 14-08-2008 (kenmerk 2008/104765)
uitvoering gegeven aan de motie van de gemeenteraad en de criteria aangescherpt
(bijlage A).

Een inventarisatie van voorstellen voor de besteding van de kabelgelden 2011 heeft
op twee wijzen plaatsgevonden:
 Burgers van Haarlem (alleen of in groepsverband) zijn opgeroepen met ideeën

te komen om kwetsbare Haarlemmers te ondersteunen. Deze oproep is langs
verschillende kanalen verspreid (persbericht, website Haarlem, sociale media,
mailbericht). Op de website was aan de oproep een formulier verbonden dat
ingevuld kon worden. Op de oproep is zowel door burgers als door instellingen
gereageerd.

 Instellingen en organisaties zijn gevraagd om met bestedingsvoorstellen te
komen.

Ter voorkoming van overlap met activiteiten en projecten in de stadsdelen zijn
enkele ideeën gekoppeld aan al lopende activiteiten in stadsdelen. Twee aanvragen
die buiten de criteria van de kabelgelden vallen hebben reeds een bijdrage via de
wijkvouchers ontvangen.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
 In te stemmen met de voorstellen voor de besteding kabelgelden tot een bedrag

van € 262.029,-.
 Uit de reserve UPC het restantbedrag van € 14.760,- te onttrekken.

3. Beoogd resultaat
De bestedingsvoorstellen dragen bij aan de verbetering van de positie van
kwetsbare burgers van Haarlem. Met de projecten worden burgers met een
minimuminkomen, medische – psychische problematiek en/of een
arbeidsmarktproblematiek ondersteund.
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4. Argumenten
Komt ten goede aan de burgers in maatschappelijk kwetsbare situaties
De voorstellen voldoen aan de criteria zoals vastgesteld door de gemeenteraad te
weten:
 De bijdragen komen ten goede aan burgers in maatschappelijk kwetsbare

situaties: minimum inkomen en/of medische/psychische problematiek en/of
arbeidsmarktproblematiek.

 Bijdragen moeten aangewend worden volgens 80/20 regeling: 80% uitgeven
aan daadwerkelijk belanghebbenden en 20% aan overheadkosten.

 Bijdragen mogen geen structureel karakter hebben maar besteed worden aan
projecten of stimuleringsmaatregelen.

 Bijdragen kunnen voor meerjarige periode zijn onder voorwaarde van een
duidelijke beëindigingsdatum.

 Bijdragen mogen niet leiden tot structurele lasten voor gemeente Haarlem.

5. Financiële paragraaf
In de periode 2005 t/m 2011 ontvangt de gemeente Haarlem jaarlijks € 321.500,-
van de UPC. Daarnaast is het zo dat in het verleden om diverse redenen niet het
totale budget besteed is. Ook zijn er, bij besluitvorming over de aanvragen
Kabelgelden 2009 (2008/187702) bijdragen aan meerjarige projecten vastgelegd.
Bij de besluitvorming over 2011 is dit alles verwerkt. De besteding van het budget
dat dan resteert wordt nu ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Het budget besteding kabelgelden 2011 is hiermee als volgt opgebouwd:
 Bijdrage UPC €321.500,-
 Restant voorgaande jaren (balans) € 33.769,-
 Restant reserve UPC € 14.760,- +
Subtotaal budget voor 2011 € 370.029,-

Meerjarige doorlopende verplichtingen tot in 2011 (raadsbesluit 2008/187702):
 Verzorgingseenheid oudere daklozen € 90.000,-
 Stem in de Stad straathoekmedewerker € 10.000,-
 Haarlems Interscholair Toernooi € 8.000,- +
Reeds besteed €108.000,-

Blijft over in 2011 als te verdelen budget € 262.029,-

6. Kanttekeningen
Op de oproep aan burgers zijn diverse verzoeken binnengekomen. Drie daarvan
betroffen een individuele situatie die buiten het kader van de besteding kabelgelden
valt. In één van deze gevallen is betrokkene op de mogelijkheden van de bijzondere
bijstand gewezen. Al deze aanvragers hebben bericht ontvangen dat zij buiten de
regeling vallen.

Een aantal (zowel extern als intern) gedane aanvragen valt weliswaar onder de door
de raad gestelde criteria maar het aangevraagde bedrag was te hoog. Bij de
toekenning is een lager bedrag vastgesteld afgerond op € 2.000,-, € 5.000,-,
€ 10.000,- of € 15.000,-. Bij de opmerkingen in bijlage B wordt naar deze ‘norm’
verwezen.
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7. Uitvoering
Betrokkenen ontvangen van de toekenning of afwijzing van de aangevraagde
projecten via de gebruikelijke procedures bericht.

8. Bijlagen

Bijlage A: criteria besteding kabelgelden
Bijlage B: overzicht van te honoreren projecten 2011
Bijlage C: overzicht van de niet te honoreren projecten 2011

Ter inzage: beschrijving van de projecten die vermeld zijn in bijlage B en C.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
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9. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. In te stemmen met de voorstellen voor de besteding kabelgelden tot een bedrag
van € 262.029,-.

2. Uit de reserve UPC het restantbedrag van € 14.760,- te ontrekken

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier De voorzitter



Bijlage A

Criteria besteding Kabelgelden:

 De uitgaven moeten passen binnen het uitvoeringsprogramma Sociale Pijler van het OPH2
(Rijksafspraken en de zgn. Openparagrafen)
OPH2 is niet meer van toepassing sinds 1 januari 2010

 Uit de projectomschrijvingen moet blijken dat de middelen ten goede komen aan de burgers
van Haarlem, met de nadruk op burgers in maatschappelijk kwetsbare situaties.

AANSCHERPING:
Haarlemse burgers met een minimum inkomen en/of een medische/psychische problematiek
en/of problemen op het gebied van arbeidsmarktparticipatie.

Het subsidie voor deze doelgroep moet worden aangewend volgens een 80/20 regeling
hetgeen inhoudt dat 80 procent daadwerkelijk aan de belanghebbenden wordt uitgegeven en
20 procent voor overheadkosten resteert.

 De voorstellen hebben geen structureel karakter maar betreffen projecten of stimulerings-
maatregelen bijvoorkeur vanuit burgerinitiatieven.

 Projecten kunnen meerderjarig zijn onder voorwaarde dat de beëindigingdatum
duidelijk vastligt.

 De voorstellen mogen niet leiden tot structurele lasten voor de gemeente Haarlem.
















