
. Besluitpunten college.
1. Het college besluit tot vaststelling van de in deze nota opgenomen subsidies voor het jaar 2009; het

totaal aantal opgenomen verleende subsidies bedraagt 10 stuks, het totale vaststellingsbedrag
bedraagt € 303.179.

2. Financiële paragraaf: dit besluit past binnen de in de begroting opgenomen subsidiebedragen, de
bedragen zijn reeds in 2009 betaald.

3. Communicatieparagraaf: de betrokken instellingen worden door middel van
vaststellingsbeschikkingen geïnformeerd.

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie samenleving.
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Onderwerp: Verzamelbesluit vaststellingen kleine GSB subsidies 2009
Reg. Nummer: 2010/336596

1. Inleiding
Bestuurlijke context
De gemeente Haarlem verleent jaarlijks aan een groot aantal organisaties subsidies
op het terrein van cultuur, toerisme, jeugd, onderwijs en sport, welzijn, wonen,
gezondheid en zorg. Dit met het doel om deze organisaties prestaties te laten
realiseren die passen binnen de ambities van het Coalitieakkoord en/of de afspraken
met de provincie of het Rijk in het kader van het Grotestedenbeleid. Deze subsidies
komen ten laste van de algemene middelen gemeente Haarlem of ten laste van
externe bijdragen, zoals de GSBIII gelden. Op basis van de ingediende en
inhoudelijke/financiële verslagen is per instelling beoordeeld of de subsidies
rechtmatig zijn besteed in 2009 en of de prestaties die met de instelling zijn
afgesproken zijn gehaald. In alle gevallen is sprake van realisatie van de
afgesproken prestaties.
Verder worden met deze nota nagekomen vaststellingen 2009 afgerond.
Op grond van de Algemene Subsidieverordening en het Mandateringsbesluit dient
het College te besluiten over de vaststelling van de subsidies.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit tot vaststelling van de in deze nota opgenomen subsidies

voor het jaar 2009; het totaal aantal opgenomen verleende subsidies bedraagt 10
stuks, het totale vaststellingsbedrag bedraagt € 303.179.

2. Financiële paragraaf: dit besluit past binnen de in de begroting opgenomen
subsidiebedragen, de bedragen zijn reeds in 2009 betaald.

3. Communicatieparagraaf: de betrokken instellingen worden door middel van
vaststellingsbeschikkingen geïnformeerd.

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
samenleving.

3. Beoogd resultaat
Het vaststellen van 10 in 2009 verleende subsidies op basis van door de
gesubsidieerde instellingen aangeleverde verantwoordingen over prestaties en
financiën.

4. Argumenten
Alle subsidies zijn aangewend voor de prestaties waarvoor ze zijn verleend.
In de bijlage is per instelling beschreven welke prestaties zijn gerealiseerd.

5. Kanttekeningen
Van de in dit besluit opgenomen GSB subsidies zijn de instellingen, gezien de
grootte van de instelling, de hoogte van de subsidie en de kosten van de
accountantscontrole niet in staat geweest om conform de vereisten in de
verleningsbeschikking een verantwoording aan te leveren met
accountantsverklaring met positief oordeel over de getrouwheid en de
rechtmatigheid.
Het totaal van de in dit besluit opgenomen GSB subsidies ligt bij de herziene SISA
onder de gehanteerde tolerantiegrens van de accountant waardoor dit geen risico
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vormt. De subsidies kunnen derhalve zonder accountantsverklaring worden
vastgesteld.

6. Uitvoering
Op grond van de Algemene Subsidieverordening wordt over de subsidieverlening in
twee fasen besloten: bij aanvang door middel van een toekenningsbesluit en
achteraf (na verantwoording door de subsidie-ontvanger) door middel van een
vaststellingsbesluit.
Na besluitvorming door het College worden de betreffende instellingen door middel
van een vaststellingsbeschikking op de hoogte gesteld van de besluitvorming.

7. Bijlagen
- Nota definitieve vaststelling gesubsidieerde instellingen Stadszaken 2009
- Gesubidieerde instellingen verzamelnota 2009 excelbijlage

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



Bijlage bij: B&W nota 2010/336596

Onderwerp
Definitieve vaststellingen kleine GSB subsidies, verleend aan kleine instellingen door hoofdafdeling
Stadszaken 2009 en nagekomen vaststellingen 2009.

Bestuurlijke context
De gemeente Haarlem verleent jaarlijks aan een groot aantal organisaties subsidies op het terrein van
cultuur, toerisme, jeugd, onderwijs en sport, welzijn, wonen, gezondheid en zorg. Dit met het doel om
deze organisaties prestaties te laten realiseren die passen binnen de ambities van het Coalitieakkoord
en/of de afspraken met de provincie of het Rijk in het kader van het Grotestedenbeleid. Deze subsidies
komen ten laste van de algemene middelen gemeente Haarlem of ten laste van externe bijdragen, zoals
de GSBIII gelden. Op basis van de ingediende en inhoudelijke/financiële verslagen is per instelling
beoordeeld of de subsidies rechtmatig zijn besteed in 2009 en of de prestaties die met de instelling zijn
afgesproken zijn gehaald. In alle gevallen is sprake van realisatie van de afgesproken prestaties. Van
de in dit besluit opgenomen GSB subsidies zijn de instellingen, gezien de grootte van de instelling, de
hoogte van de subsidie en de kosten van de accountantscontrole niet in staat geweest om conform de
vereisten in de verleningsbeschikking een verantwoording aan te leveren met accountantsverklaring
met positief oordeel over de getrouwheid en de rechtmatigheid.
Het totaal van de in dit besluit opgenomen GSB subsidies ligt bij de herziene SISA onder de
gehanteerde tolerantiegrens van de accountant waardoor dit geen risico vormt. De subsidies kunnen
derhalve zonder accountantsverklaring worden vastgesteld.
Verder worden met deze nota nagekomen vaststellingen 2009 afgerond.
Op grond van de Algemene Subsidieverordening en het Mandateringsbesluit dient het College te
besluiten over de vaststelling van de subsidies.

In de bijlage is een overzicht opgenomen van de vast te stellen instellingen waaraan in 2009 subsidie
is verleend, hieraan is toegevoegd het bedrag van de bevoorschotting en het eventueel te verrekenen/te
verhalen bedrag, het productnummer en het wel of niet aanwezig zijn van een eindverantwoording en
accountantsverklaring.
Per instelling is hierna een korte toelichting opgenomen.

Stichting Rosenstock - Huessy Huis, GSBIII subsidie MO/VB, zaak 2009/7625
Voor 2009 heeft het Rosenstock - Huessyhuis een subsidie van € 10.000 ontvangen voor opvang in het
Pauzement van mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben. De stichting heeft in het huis totaal 6
kamers voor opvang. Hiervan hebben in 2009 13 mensen hiervan gebruik gemaakt.
In 2010 gaat de stichting de opvangfunctie overhevelen naar het RIBW-KAM. Daarom is de bezetting
in het vierde kwartaal afgebouwd.
Alle cliënten hebben een eigen financiële bijdrage geleverd aan hun verblijf. De stichting heeft
hiermee voldaan aan de gemaakte prestaties voor 2009 en geeft hiermee invulling aan de
maatschappelijke behoefte aan tijdelijke opvangvoorzieningen in Haarlem.
Het exploitatieoverzicht is vastgesteld onder auspiciën van een kascommissie. Er is geen
accountantsverklaring aanwezig over 2009. Deze subsidie heeft niet de realisatie van het Meerjaren
OntwikkelingsProgramma van Haarlem (MOP-prestatie) ten doel gehad.

Stichting WIZZZ, GSBIII subsidies Winternoodopvang en Zomernoodopvang, zaak
2009/220406 en 2009/190355
De stichting heeft een subsidie van € 21.550 ontvangen voor de opvang van dak- en thuislozen in de
winter van 2008/2009. Zij verleent opvang bij extreem winterweer. In totaal heeft WIZZ 58 personen
opgevangen. Deze opvang bestond uit het bieden van overnachtingen en maaltijden voor deze
doelgroep. Stichting WIZZ heeft voor deze opvang samenwerking gezocht met Leger des Heils en
Brijder Verslavingszorg. Sommige personen hebben 49 nachten gebruik gemaakt van deze
opvangvoorziening, die alleen opengaat bij temperaturen onder nul en indien er geen plaats meer is bij
de nachtopvang van het Leger des Heils.



Stichting WIZZZ heeft een inhoudelijke verantwoording en een financieel overzicht aangeleverd ter
verantwoording van de door de instelling uitgevoerde prestaties. Er is geen accountantsverklaring
aanwezig over 2009.
Tevens heeft stichting WIZZZ in de zomer van 2009 noodopvang verzorgd voor personen, die dakloos
waren en die niet in de reguliere opvangvoorzieningen binnen onze gemeente opgevangen konden
worden omdat deze allen vol waren. Hiervoor heeft de stichting een subsidie van € 25.000 ontvangen.
In de periode 15 juni tot en met 15 september 2009 zijn er 11 personen opgevangen via de
zomernoodopvang.
Hiervan is een inhoudelijke verantwoording aanwezig, geen financiële verantwoording. Analoog aan
de winternoodopvang is ook voor de zomernoodopvang geen accountantsverklaring aanwezig. Deze
subsidie heeft niet de realisatie van het Meerjaren OntwikkelingsProgramma van Haarlem (MOP-
prestatie) ten doel gehad.

ISP (Stichting Informatie Steunpunt), GSBIII subsidie OGGZ, zaak 2008/165126
In 2008 heeft de stichting een subsidie van € 9.900 ontvangen voor het houden van spreekuren ten
behoeve van cliënten met allerlei hulpvragen in het bijzonder voor cliënten die te maken hebben gehad
met geestelijke gezondheidszorg. Het ISP heeft voldaan aan de gemaakte prestatieafspraken.
In 2009 hebben 294 klanten gebruik gemaakt van de diensten van het ISP.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de subsidie zijn door middel van een
verklaring van de kascommissie verantwoord. Er is geen accountantsverklaring omtrent getrouwheid
en rechtmatigheid bij de verantwoording aanwezig. Deze subsidie heeft niet de realisatie van het
Meerjaren OntwikkelingsProgramma van Haarlem (MOP-prestatie) ten doel gehad.

Stichting Zelfhelp Nederland, GSBIII subsidie OGGZ, zaak 2008/161936
Deze stichting heeft een subsidie ontvangen van € 7.000 en stelt zich ten doel het opzetten en
bevorderen van deelname aan “Buitenveldertgroepen”. Dit zijn zelfhelpgroepen waar lotgenoten los
proberen te komen van hun afhankelijkheid van psychotrope middelen, zoals alcohol, drugs, gokken
en vergelijkbare leefgewoonten van dwangmatig gedrag. In Haarlem heeft in 2009 1 Buitenveldert
groep geopereerd.
Zij komen wekelijks bijeen en geven o.a. voorlichting aan cliënten in een crisis/detox of
deeltijdbehandeling al of niet ambulant.
De instelling heeft een inhoudelijk en financieel verslag aangeleverd, voorzien van een
samenstellingsverklaring afgegeven door de accountant, waarbij geen zekerheid omtrent getrouwheid
en rechtmatigheid gegegeven kan worden. Deze subsidie heeft niet de realisatie van het Meerjaren
OntwikkelingsProgramma van Haarlem (MOP-prestatie) ten doel gehad.

Nagekomen vaststellingen

Stichting ’t Web
Stichting ‘t web heeft activiteiten voor gehandicapten en zieken verricht op het gebied van collectieve
belangenbehartiging, individuele belangenbehartiging, diverse werkgroepen, stimuleren van
participatie en het gevraagd en ongevraagd advies geven.
Stichting ’t Web heeft voldaan aan haar prestatieafspraken.

Jeugdriagg, GSBIII subsidie CpGGZ, zaak 2008/167183
Jeugdriagg Noord Holland Zuid heeft voor 2009 een subsidie ontvangen van € 27.930,= voor de
uitvoering van de activiteiten op het gebied van collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg. De
instelling heeft hiervoor de navolgende prestaties geleverd: voorlichting gegeven via een
maatschappelijk werker/psychotherapeut voor de centra voor jeugd en gezin in de Amsterdamstraat en
in Schalkwijk en consultatie/voorlichting via maatschappelijk werker/psychotherapeut in delen van
Haarlem waar geen centrum voor jeugd en gezin gevestigd is. De consulatie werd oa. gegeven aan
ouders en leerkrachten van de Brede School.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie zijn door de accountant
vastgesteld. Deze subsidie heeft niet de realisatie van het Meerjaren OntwikkelingsProgramma van
Haarlem (MOP-prestatie) ten doel gehad.



Stichting Zorgbalans, Methodische Thuisbegeleiding, zaak 2009/85748
In 2009 heeft Zorgbalans een subsidie ontvangen ter compensatie voor het vervallen van de functie
OB psychosociaal in de AWBZ. Vanuit de subsidie psychosociaal heeft Zorgbalans een bedrag van €
132.000 ontvangen. Voor deze subsidie hebben in totaal 34 cliënten Methodische Thuisbegeleiding
ontvangen. Het subsidiebudget was gebaseerd op 2864 begeleidingsuren t.b.v. cliënten met instabiele
psychische of psychosociale problemen. Er zijn 3030 begeleidingsuren gerealiseerd. De prestatie is
derhalve niet volledig gedekt door het subsidiebedrag. Er valt geen goede vergelijking te trekken met
2008, aangezien deze vorm van begeleiding in dat jaar nog onderdeel uitmaakte van de AWBZ.
De inhoud van de hulpvraag van deze groep cliënten omvat veel opvoedingondersteuning, ongeveer
60%, en thuisbegeleiding aan volwassen zonder kinderen (40%). De gemiddelde wekelijkse
begeleiding per cliënt is 2 ½ uur en de meeste cliënten krijgen gemiddeld 6 maanden begeleiding van
Zorgbalans. Deze begeleiding wordt in de thuissituatie geboden.
Zorgbalans heeft conform de subsidievoorwaarden 2 voortgangsrapportages en een
eindverantwoording over het jaar 2009 toegestuurd. Uit deze rapportages is op te maken dat de
Methodische Thuisbegeleiding van Zorgbalans voor 2009 heeft voldaan aan de prestatieafspraken.

De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie zijn door de accountant
vastgesteld.



Nr. Nota uitzonderlijke vaststellingen billijkheid GSBIII Jaarrekening Inhoudelijk Financiele goedkeurende Verlenings- Bevoor Vaststelling Te bet. Programma Codering
of aanwezig toets toets accountverkl. bedrag Schotting bedrag te verh.

Zaaknummer Alg.mid. akkoord akkoord aanwezig

Kleine GSB subsidies
1 Stichting Rosenstock Huessy Huis (Pauzement) 2009/7625 GSBIII beknopt verslag Ja Nee Nee 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 03.01.01 1131.4791.9356
2 Stichting WIZZZ (Winternoodopvang) 2009/220406 GSBIII beknopt verslag Ja Nee Nee 17.500,00 17.500,00 17.500,00 0,00 03.01.01 1131.4791.1110
3 Stichting WIZZZ (Winternoodopvang) 2009/220406 GSBIII beknopt verslag Ja Nee Nee 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 03.01.01 1131.4791.9353
4 Stichting WIZZZ (Zomernoodopvang) 2009/190355 GSBIII Nee Ja Nee Nee 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 03.01.01 1131.4791.9358
5 Stichting WIZZZ (Zomernoodopvang) 2009/190355 GSBIII Nee Ja Nee Nee 6.550,00 6.550,00 6.550,00 0,00 03.01.01 1131.4791.9353
6 ISP Informatie Steunpunt 2008/165126 GSBIII Ja Ja Nee Nee 9.900,00 9.900,00 9.900,00 0,00 03.01.01 1134.4791.9390
7 Stichting Zelfhelp Nederland 2008/161936 GSBIII Ja Ja Nee Nee 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 03.01.01 1134.4791.9390

Subtotaal 73.450,00

Nagekomen vaststellingen
8 Stichting 't Web 2008/163279 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 69.799,00 69.799,00 69.799,00 0,00 03.02.01 1141.4756.1090
9 Jeugdriagg Noord Holland Zuid (CpGGZ) 2008/167183 GSBIII Ja Ja Ja Ja 27.930,00 27.930,00 27.930,00 0,00 03.01.01 1134.4791.9390

10 Zorgbalans (Methodische Thuisbegeleiding) 2009/085748 Alg.mid Ja Ja Ja Ja 132.000,00 132.000,00 132.000,00 0,00 03.01.01 1134.4756.1100
Subtotaal 229.729,00

Totaalbedrag 303.179,00 0,00


