
. Besluitpunten college.
1. Het college besluit tot vaststelling van de in deze nota opgenomen subsidies voor het jaar 2010; het

totaal aantal opgenomen subsidies bedraagt 85 stuks, het totale vaststellingsbedrag bedraagt €
23.089.216,19.

2. Financiële paragraaf: dit besluit past binnen de in de begroting opgenomen subsidiebedragen.
De baten van dit besluit bedragen € 117.139,34. Bij de tweede berap zal deze opbrengst ten gunste
van de algemene middelen worden gebracht.

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 subsidies 2010
Reg. Nummer: 2011/145568

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. Deze subsidies komen ten laste van de algemene
middelen gemeente Haarlem of ten laste van externe bijdragen, zoals subsidies van
het Rijk of Provincie. Op basis van de ingediende en inhoudelijke/financiële
verslagen is per instelling beoordeeld of de subsidies rechtmatig zijn besteed in
2010 en of de prestaties die met de instelling zijn afgesproken zijn gehaald. In alle
gevallen is sprake van realisatie van de afgesproken prestaties en zijn de
verplichtingen die zijn opgenomen in de verleningsbeschikking nagekomen.
Op grond van de Algemene Subsidieverordening en het Mandateringsbesluit dient
het College te besluiten over de vaststelling van de subsidies hoger dan € 50.000.

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

voor het jaar 2010; het totaal aantal opgenomen subsidies bedraagt 85 stuks, het
totale vaststellingsbedrag bedraagt € 23.089.216,19.

2. Financiële paragraaf: dit besluit past binnen de in de begroting opgenomen
subsidiebedragen.
De baten van dit besluit bedragen € 117.139,34. Bij de tweede berap zal deze
opbrengst ten gunste van de algemene middelen worden gebracht.

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 85 in 2010 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. 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.

Collegebesluit
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6. Bijlagen
- Nota definitieve vaststelling gesubsidieerde instellingen Stadszaken 2010
- Gesubidieerde instellingen verzamelnota 2010 excelbijlage

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



Bijlage bij: B&W nota 2011/145568

Onderwerp
Definitieve vaststellingen subsidies 2010 verleend aan instellingen, ondersteund door het
subsidiebureau van de hoofdafdeling Stadszaken.

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. Deze subsidies komen ten laste van de algemene
middelen gemeente Haarlem of ten laste van externe bijdragen, zoals subsidies van het Rijk of
Provincie. Op basis van de ingediende en inhoudelijke/financiële verslagen is per instelling beoordeeld
of de subsidies rechtmatig zijn besteed in 2010 en of de prestaties die met de instelling zijn
afgesproken zijn gehaald. In alle gevallen is sprake van realisatie van de afgesproken prestaties en zijn
de verplichtingen die zijn opgenomen in de verleningsbeschikking nagekomen.
Op grond van de Algemene Subsidieverordening en het Mandateringsbesluit dient het College te
besluiten over de vaststelling van de subsidies hoger dan € 50.000.

In de bijlage is een overzicht opgenomen van de vast te stellen instellingen waaraan in 2010 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 over de besteding van de subsidie opgenomen.

Subsidies Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg
Stichting Vrijwilligerscentrale Haarlem, budgetsubsidie Prestatieplan 2010, zaak
2009/244674
Uit de inhoudelijke verantwoording van de Vrijwilligercentrale blijkt dat de afgesproken prestaties
voor 2010 (ruimschoots) zijn gehaald. Ten opzichte van 2009 is een toename te zien van het aantal
vrijwilligersvacatures, bezoekers en matches. Het jaarverslag laat het volgende zien:
 er zijn 1105 mensen bemiddeld naar vrijwilligerswerk
 er waren 1289 fysieke bezoekers in de winkel
 de website telde ruim 19.500 unieke bezoekers
 er zijn 80 werkbezoeken afgelegd aan (nieuwe) organisaties
 er is op uiteenlopende manieren informatie verstrekt (nieuwsbrief, open dagen, informatieavonden

over vrijwilligersverzekering, voorlichtingsbijeenkomsten)
 er is aan deskundigheidsbevordering gedaan op verschillende terreinen
 de vrijwilligersprijs 2010 is uitgereikt
 er is gestart met een speciaal spreekuur voor vrijwilligers met een psychische beperking
 er is deelgenomen aan de begeleidingsgroep van het gemeentelijk project “Versterken van het

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

Stichting Release, budgetsubsidie Maatschappelijke Opvang (Prestatieplan 2010 en
Loketfunctie BCT), zaken 2009/200336 en 2010/14456
In 2010 heeft stichting Release 2 subsidies ontvangen. Één subsidie is voor de taken die Release
uitvoert voor het houden van spreekuren. Hier kunnen hulpvragers zonder afspraak terecht. De
hulpverlening bestaat uit onderstaande functies:
 informatie, advies en praktische ondersteuning;
 inloopvoorziening;
 begeleiding en bemiddeling in het contact met overheidsinstanties, nutsbedrijven,

woningbouwverenigingen etc.;
 preventie voor het voorkomen van dakloosheid en schuldenproblematiek



 signalering van knelpunten.
In 2010 zijn er 2135 klantcontacten met 552 unieke cliënten geweest. Daarbij werden 2249
hulpverleningen uitgevoerd. Het verschil met de hulpfunctie vanuit Release en de hulpfunctie vanuit
de BCT is, dat Release een zeer uiteenlopende groep mensen bereikt, die door andere instellingen niet
of niet voldoende bereikt worden.
Tevens participeerde Release in 2010 in de loketfunctie binnen de Brede Centrale Toegang.
Het loket is op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.30 uur. In 2010 werden er door het loket van de
BCT 3894 contacten met 1379 unieke cliënten gerealiseerd.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie zijn door de accountant
vastgesteld. De gerealiseerde kosten m.b.t. de Loketfunctie BCT zijn lager dan de verleende subsidie.
Het verzoek van de stichting om het niet bestede subsidie ad € 10.355 te reserveren voor 2011 wordt
ingewilligd. De subsidie wordt vastgesteld op het verleende bedrag, onder de voorwaarde dat de
doorgeschoven middelen uit de subsidie 2010 in 2011 besteed worden ten behoeve van de
Loketfunctie BCT.

Brijder Verslavingszorg, budgetsubsidie Maatschappelijke Opvang (Verslavingzorg Midden-
en Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer) zaak 2009/141541
De Brijder Stichting heeft voldaan aan haar prestatieafspraken conform de verleningsbeschikking
2010.
 Preventieactiviteiten: de focus in 2010 heeft op twee speerpunten gelegen: 1e alcoholmatiging bij

jongeren; 2e jongeren met een risicogedrag vroegtijdig bereiken.
De afspraak voor 2010 voor Zuid-Kennemerland was om 3.000 uur preventie te leveren. Brijder
Verslavingszorg heeft uiteindelijk 2.989,75 uur geleverd en heeft hiermee haar prestaties geleverd.
Nieuwe trends in 2010 in het kader van preventie waren: voorlichting over gameverslaving op
scholen en ook vooral aan ouders hoe hiermee om te gaan en te begrenzen. Licht verstandelijk
beperkten: een kwetsbare doelgroep die door hun integratie in de maatschappij sneller in
aanraking komen met middelen en misbruikt worden als koerier en dealer. Brijder heeft hiervoor
samenwerking met het Trimbos gezocht.
In het kader van preventie heeft Brijder in 2010 unity-activiteiten uitgevoerd bij jongerencentra
zoals: Casca, Flinty’s en Delft City. (domein: preventie vrije tijd). Bij deze activiteiten wordt
voorlichting gegeven vanuit jongeren voor jongeren. In 2010 zijn 630 jongeren bereikt.
Brijder heeft in 2010 ook trainingen verzorgd voor ”hellup mijn kind kan niet zonder”. Deze
training is 2x gegeven (bestaande uit 5 avonden). Ook zijn er ouderavonden verzorgd op de
Gunningschool, het Teylercollege, het Stedelijk Gymnasium en Sancta Marie (domein preventie
thuis).
Tevens zijn er gastlessen gegeven op het ROC, Novacollege, Daaf Gelukschool (domein Preventie
onderwijs).

 Gebruikersruimte: deze wordt dagelijks door 12 tot 25 gebruikers bezocht en is gedurende 6
dagdelen per week geopend.

 Inloop: deze opvangplek heeft mede als functie om de overlast in de binnenstad van Haarlem te
verminderen. Er is extra aandacht besteed aan de signalerende functie voor en de samenwerking
met het zorgmentoraat van de sociale verslavingszorg Haarlem. Het totale aantal openingsuren
voor de gebruikersruimte en de inloop voor 2010 bedroeg 1465 uur.

 Maatschappelijk herstel: In 2010 is er door de patiënten van Brijder in toenemende mate een
beroep gedaan op de medewerkers van Maatschappelijk Herstel. Activiteiten hebben vooral
betrekking gehad op het gebied van schuldhulpverlening en huisvesting. In 2010 heeft Brijder
2133 uren hieraan besteed.

 Individuele OGGZ: In 2010 liepen er 71 patiënttrajecten binnen het programma individuele
OGGZ. Inmiddels is het contact met de Brede Centrale Toegang goed op gang gekomen en
worden patiënten adequaat doorverwezen.

Bovenstaande activiteiten zijn uitgevoerd in de regio Zuid-Kennemerland.

De Brijderstichting heeft voor 2010 voor gemeente Haarlemmermeer de overeengekomen prestaties
nagenoeg uitgevoerd, deze bestonden uit:
 Individuele OGGZ: de patiënten maken hiervoor gebruik van een ambulant spreekuur. Een drietal

psychiatrische verpleegkundigen trekt er dagelijks op uit om chronische verslaafden, die vaak



zorgmijdend zijn, aan huis te bezoeken. Deze patiënten hebben naast hun verslaving vaak allerlei
psychische en maatschappelijke problemen, waardoor samenwerking met allerlei andere
instellingen is vereist. Het aantal behandelde patiënten bedroeg in 2010: 15.

 Ambulante begeleiding: gemeente Haarlemmermeer is een gestage groeigemeente en dat wordt
teruggezien in het aantal aanmeldingen, dat het regiobureau te verwerken krijgt. In de
Haarlemmermeer is de grootste groep verslaafden, de alcoholverslaafden.

Een andere maatschappelijke ontwikkeling is dat vooral jongeren experimenteren met
verschillende soorten drugs. De trend van GHB-gebruik heeft zich in 2010 doorgezet. Vanuit deze
regio zijn enkele jongeren doorgeleid naar de kliniek in Hoofddorp, die hiervoor een speciaal
klinisch programma heeft. In het kader van preventie-activiteiten heeft Brijder 1294 uur inzet
gedaan voor deze regio.

Voor de regio Midden-Kennemerland heeft het hulpaanbod 2010 vanuit Brijder Verslavingszorg
bestaan uit:
 Bureaudienst – intake, zorgtoewijzing en indicatiestelling;
 Kortdurende ambulante jeugdbehandelingen;
 Langerdurende intensieve behandeling/begeleiding van chronisch verslaafden;
 Inloopvoorziening;
 Preventie en voorlichting.
Van de individuele OGGZ hebben 28 patiënten gebruik gemaakt en er zijn 1683 contacten in Midden-
Kennemerland geweest voor maatschappelijk herstel. Het aantal preventie-uren voor deze regio
bedroeg in 2010: 444.

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

GGZinGeest, budgetsubsidie Maatschappelijke Opvang (ACT-Team), zaak 2010/293187
Het jaar 2010 was voor GGZinGeest het eerste jaar dat zij participeerde in de nieuwe opzet van de
Brede Centrale Toegang in het ACT team (Asserted Community Treatment) samen met Brijder
Verslavingszorg.
Hierbij worden patiënten met een dubbele diagnostiek behandeld. Doel voor 2010 voor GGZInGeest
was om ca. 100 patiënten in behandeling te hebben binnen dit team. Het plan van aanpak om dit
resultaat te behalen voorziet in overleggen met de BCT en het OGGZ-team over indicatiestelling en
doorverwijzingen.
In het ACT-team neemt vanuit GGZInGeest deel:
 afdelingsmanager: participeert in BCT-overleg, OGGZ-teamoverleg en overleg met Brijder

Verslavingszorg;
 3 medewerkers van het team geven trainingen op het gebied van attitude OGGZ-doelgroep aan

voorziening de Wissel. In 2010 is hieraan 30 uur besteed;
 de managementassistente levert per week 2 uur voor activiteiten ten behoeve van monitoring via

het Schakelnet;
 één SPVér (sociaal verpleegkundige) participeert in overlegsituaties met de BCT, de TTC (Traject

Toewijzingscommissie) en ketenpartners OGGZ.
GGZinGeest heeft voor 2010 de overeengekomen prestaties uitgevoerd.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie zijn door de accountant
vastgesteld. De gerealiseerde kosten zijn lager dan de verleende subsidie waardoor een bedrag van €
5.017,- terugbetaald dient te worden. De subsidie wordt vastgesteld op de gerealiseerde kosten.

GGZ Dijk en Duin, budgetsubsidie Maatschappelijke Opvang (Vangnet en Advies), zaak
2009/177849
In 2010 is aan GGZ Dijk en Duin subsidie verleend voor het uitvoeren van OGGZ activiteiten
(Vangnet en Advies) in Midden-Kennemerland. GGZ Dijk en Duin heeft voldaan aan de gemaakte
afspraken over 2010. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd; meldpunt OGGZ met behulp van
cliëntvolgsysteem, zorgcoördinatie, participatie in zorgnetwerken (noodteams), uitvoeren van



beleidsregie, voorkomen van huisuitzettingen, aanpak hygiënische woonproblemen en
woonbegeleiding.
Het Vangnet en Adviesteam is bereikbaar via het telefoonnummer Zorg en Overlast Kennemerland,
dat onderdeel is van de Brede Centrale Toegang. In 2010 heeft dit team 210 aanmeldingen verwerkt.
Via de zorgcoördinatie zijn 61 cliënten doorverwezen naar reguliere zorg en voor 23 cliënten is een
stabiele situatie bereikt. In 2010 zijn de 4 noodteams totaal 44 keer bijeen geweest. Het aantal melding
voor dreigende dakloosheid en waarvoor een aanmeldreden was in 2010 bedroeg: 43. Eind 2010
waren er 13 cliënten in woonbegeleiding.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie zijn door de accountant
vastgesteld.

RIBW KAM, budgetsubsidie Maatschappelijke Opvang (Pauzement, Wissel, Kennemerhof &
Herkanswoningen), zaak 2009/185256
Het RIBW-KAM heeft aan de gemaakte prestatieafspraken voldaan in 2010. Deze bestonden uit:
 Exploitatie van de voorziening de Wissel. Het project omvat het exploiteren van kortdurende

opvang maatschappelijke opvang (4 plaatsen) en residentiële opvang in de vorm van beschermd
wonen (10 plaatsen) voor dakloze mensen met psychosociale en psychiatrische problemen en
verslavingsproblematiek in het bijzonder langdurige alcoholverslaving. De voorziening is in mei
2010 geopend en de bezetting is vanaf die datum 100% geweest. Gezien de problematiek is nauwe
samenwerking met verslavingszorg noodzakelijk en deze is tot stand gebracht.

 Exploitatie van de voorziening het Pauzement. Dit project richt zich op het realiseren van
kortdurende maatschappelijke opvang van maximaal 6 maanden voor éénouder gezinnen die
dakloos zijn of dreigen te raken. Doorstromen naar woningen van het Nieuwe
Kansenwoningenproject met Ymere is het doel. Na een verbouwing zijn er vanaf mei 2010 6
gezinnen geplaatst (maximale aantal plaatsingen), waarvan een gezin is doorgestroomd na 6,5
maand naar een Nieuwe kanswoning. Het ging merendeel om gezinnen met moeder en kind onder
de 3 jaar. Gezien de daadwerkelijke invulling van de voorziening vanaf mei 2010 heeft er een
onderbesteding plaatsgevonden ten aanzien van de personele kosten. Het niet bestede subsidie ad
€ 26.452,= willen wij doorschuiven voor de subsidie 2011 van het RIBW, daar de kosten voor
zowel het Pauzement alsmede de Kennemerhof in 2011, gezien de grote wachtlijsten, hoger zullen
uitvallen dan de beschikbare subsidies voor 2011. De subsidie 2010 wordt vastgesteld op het
verleende bedrag, onder de voorwaarde dat de doorgeschoven middelen verantwoord worden in de
verantwoording van de subsidie 2011.

 Exploitatie van de voorziening Kennemerhof Maatschappelijke Opvang. Dit project richt zich op
kortdurende maatschappelijke opvang (11 plekken). In 2010 zijn er 12 nieuwe cliënten geplaatst.
Totaal zijn er 24 cliënten in begeleiding geweest. De leeftijden lagen tussen de 19 en 65 jaar. De
gemiddelde verblijfsduur lag op 33 weken. Alle bewoners hebben schulden en in vrijwel alle
gevallen moet de schuldhulpverlening nog opgestart worden alvorens er kans is op een
huurwoning.

 Herkanswoningen OGGZ: het doel van dit project is het bieden van woningen aan ex-OGGZ-
cliënten die na verblijf in de maatschappelijke opvang zelfstandig kunnen wonen met begeleiding.
In 2010 zijn er 32 cliënten begeleid in het kader van dit project. Er zijn 7 nieuwe cliënten uit de
M.O. ingestroomd in de herkanswoningen. Daarnaast waren erin het verslagjaar nog 25 cliënten in
doorlopende trajecten in begeleiding, waarvan enkele kortdurend in tijdelijke woningen in
opdracht van de gemeente.

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

Stichting Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, Prestatieplan 2010, zaak 2009/187208
De Stichting Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD) heeft in 2010 een budgetsubsidie
ontvangen van € 75.180,- voor de uitvoering van het prestatieplan conform beschikking 2009/187208.
De Stichting dient inzicht te geven of de verleende subsidie rechtmatig is aangewend. Hiertoe heeft de
Stichting een jaarrekening (dit wil zeggen een financieel verslag over het jaar 2010, inclusief een
accountantsverklaring) en een inhoudelijk jaarverslag 2010 ingediend.



Verantwoording
Het BD heeft in 2010 gewerkt aan het bevorderen van een gelijke behandeling voor iedereen in de
samenleving. Het BD is een expertisecentrum dat activiteiten en strategieën ontwikkelt om
discriminatie en ongelijke behandeling tegen te gaan en tolerantie te bevorderen.
Het BD heeft haar werk ingedeeld aan de hand van vijf kerntaken ‘klachtbehandeling’, ‘registratie’,
‘voorlichting en projecten’, ‘onderzoek en monitoring’ en ‘advies en beleid’.

Klachtbehandeling
Het BD is de antidiscriminatievoorziening waar burgers terecht kunnen met klachten over
discriminatie. In 2010 registreerde het BD 205 meldingen voor de hele regio waar het BD voor werkt.
88 hiervan betroffen Haarlem. Dat komt bijna overeen met 2009. Opvallend is de toename van
klachten vanwege ras, herkomst, huidskleur en godsdienst (met 4% en 6%). Er zijn meer meldingen
gedaan door burgers die zich achtergesteld voelen door burgers van allochtone afkomst. Het aantal
discriminatieklachten op grond van seksuele gerichtheid is opnieuw gedaald naar 9 (voor het totale
werkgebied)

Registratie
Bij het jaarverslag bevindt zich een overzicht van klachten en meldingen. Het BD neemt deel een het
Regionaal Discriminatie Overleg (RDO) een overleg tussen het BD, de politie, het Openbaar
Ministerie en een of meerdere gemeenten.

Voorlichting en projecten
Het BD verzorgde voorlichting en gastlessen in het onderwijs. Op het Haarlemse Lyceum Sancta
Maria heeft de Respect Estafette plaatsgevonden, een briefwisseling tussen leerlingen en volwassenen
die een grotere kans lopen gediscrimineerd te worden vanwege een handicap, godsdienst,
homoseksualiteit of een niet-Nederlandse afkomst. In 2010 zijn 61 informatieverzoeken bij het BD
binnengekomen variërend van reacties op de actualiteit, vragen over hoe te reageren op racistische
moppen of een verzoek tot uitleg van juridische voorwaarden bij vermeende discriminatie.

Onderzoek en monitoring
De gemeentelijke afdelingen personeelszaken kregen een vragenlijst over ondermeer voorkeursbeleid,
quota en diversiteit gevolgd door een gesprek. Ook met een aantal grote commerciële werkgevers in
de regio hebben gesprekken plaatsgevonden.
Sinds 2007 heeft het BD een digitaal onderzoekspanel om de situatie van homo- en biseksuelen te
volgen. Een paar maal per jaar ontvangen de deelnemers aan dit onderzoekspanel (homo en
biseksuelen in Kennemerland) een vragenlijst. Uit de resultaten tot heden blijkt dat er nauwelijks
problemen spelen in Kennemerland. Gezien de aandacht in de media voor intolerantie voor
homoseksualiteit gaat het BD door met het Pink Panel om de leefsituatie in beeld te houden.
Sinds 2009 stelt het BD telkens één discriminatiegrond een periode centraal. In 2010 is dit de grond
handicap en chronische ziekte. In 2010 is gesproken met belangenorganisaties van gehandicapten. Met
drie organisaties wordt samengewerkt. Een gezamenlijk project gericht om een groep mensen met een
beperking een training te geven over discriminatie en hen vervolgens de ontoegankelijkheid in beeld te
laten brengen is in 2010 voorbereid en wordt in 2011 uitgevoerd.

Advies en beleid
Het BD informeert de gemeenten in haar werkgebied over haar werkzaamheden en geeft desgevraagd
advies.
Het BD geeft samen de andere Anti Discriminatie Bureau in Noord-Holland een nieuwsbrief uit.
Hiernaast is een ‘kadernota à la carte’ gemaakt en verspreid met daarin maatregelen, ideeën en
suggesties voor gemeentelijk beleid.
Het BD is aangesloten bij de landelijke vereniging Art. 1. In 2010 is de campagne ‘moet jij jezelf
verstoppen als je geaccepteerd wilt worden’ gehouden.

Conclusie:
Het BDK heeft voldaan aan de prestatieafspraken over 2010. De doelmatigheid en rechtmatigheid van
de besteding van het subsidie zijn door de accountant vastgesteld.



Stichting Mondiaal Centrum Haarlem, Prestatieplan en huur 2010, zaak 2009/168150
De Stichting Mondiaal Centrum Haarlem (MCH) is een instelling die zich inzet op de
aandachtsgebieden duurzame ontwikkeling en multiculturele samenleving. Exploitatie en beheer van
het pand van het MCH, ondersteuning en faciliteren van de organisaties binnen het MCH en projecten
& activiteiten op het gebied van duurzame ontwikkeling en multiculturele samenleving zijn de drie
hoofdtaken van het MCH.
Het MCH heeft in 2010 een budgetsubsidie ontvangen van € 74.900,- voor de uitvoering van het
prestatieplan conform de beschikking 2009/168150. Het MCH heeft een subsidie ontvangen van
€ 85.527,- voor de betaling van huur voor het gebouw van het MCH (het pand Lange Herenvest 122)
conform de beschikkingen 2009/168150 & 2009/168150.
De Stichting dient inzicht te geven of de verleende subsidies rechtmatig zijn aangewend. Hiertoe heeft
de Stichting een jaarrekening inclusief accountantsverklaring en een inhoudelijk jaarverslag 2010
ingediend.

Verantwoording
Het bedrag dat het MCH als subsidie voor het gebouw heeft ontvangen is geheel besteed aan de huur
van het pand Lange Herenvest 122. De budgetsubsidie is besteed aan de uitvoering van het
prestatieplan. Inhoudelijk was 2010 bijzonder succesvol. Meer activiteiten dan ooit vonden plaats,
meer bezoekers dan ooit vonden hun weg naar het MCH.
 Activiteiten en projecten: in 2010 werden 66 activiteiten georganiseerd die in totaal 3313

bezoekers trokken. 2010 vertoonde daarmee een sterke stijging in activiteiten en
bezoekersaantallen ten opzichte van voorgaande jaren. Ter vergelijking in de periode september -
december 2009 (toen het MCH begon met het registeren van bezoekers) betrof het 588 bezoekers
bij 26 activiteiten.

 Exploitatie en beheer: het MCH voert het beheer van het gebouw Lange Herenvest 122 uit. Het
centrum herbergde in 2010 20 organisaties. Het MCH is hoofdhuurder van het gebouw en draagt
zorg voor alle faciliteiten. De activiteitenzaal is in de zomer van 2010 door vrijwilligers verder
opgeknapt als vervolg op werkzaamheden in 2009. In het pand zijn enkele maatregelen genomen
voor een duurzamer gebruik.

 Ondersteuning en facilitering: het MCH ondersteunde en faciliteerde organisaties die het gebouw
van het MCH gebruiken. Zij adviseerde bij het opzetten en organiseren van activiteiten, bij het
organiseren van maatschappelijke debatten, bij fondsenwerving, bij de aanpak en organisatie van
projecten en het opzetten van nieuwe organisaties.

Het MCH werkt sinds 2010 met een pr- en publiciteitsplan waarmee op een betere en effectievere
wijze de publiciteit wordt verzorgd.

Het MCH bestaat uit een staf van drie personen (1,4 fte regulier, 0,9 fte I/D-baan), verdeeld over de
functies coördinator, een projectmedewerker en een beheerder. Het aantal vrijwilligers groeide in 2010
naar 40. Het MCH biedt een stageplek aan maatschappelijke stagiaires.

Conclusie: De Stichting heeft voldaan aan de voorwaarden uit onze beschikking en als beschreven in
de subsidieaanvraag. De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de subsidie zijn door
de accountant vastgesteld.

Stichting DOCK,2009/237502, 2009/220074, 2010/62833
Stichting DOCK Haarlem heeft voor het prestatieplan 2010 een subsidie ontvangen van € 2.625.276,-.
Hiervan is € 2.475.681,- de basissubsidie en € 149.595,- voor inzet op Flankerend Ouderenbeleid. De
jaarrekening 2010 geeft inzicht hoe de subsidie is aangewend. Het jaarverslag 2010 beschrijft op
inhoud hoe activiteiten zijn uitgevoerd. Een aantal activiteiten binnen flankerend ouderenbeleid is
anders ingevuld dan gepland. Hierdoor is een bedrag van € 5.333,- niet tot uitgave gekomen. Haarlem
zal dit bedrag terugvorderen. DOCK Haarlem heeft het jaar 2010 afgesloten met een positief resultaat
van € 14.053,-. De jaarrekening 2010 is voorzien van een goedgekeurde accountantverklaring. Deze
geeft een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2010 en
het resultaat over 2010. De subsidie is ingezet overeenkomstig de Algemene Subsidie Verordening.



Daarmee is ook de rechtmatigheid van subsidiebesteding vastgesteld. Het college stelt op basis van de
jaarrekening en het jaarverslag 2010 de subsidie vast op € 2.619.943,-. De subsidie maakt onderdeel
uit van de gemeentebegroting 2010. Aan het besluit zijn geen financiële consequenties verbonden.

Door uitvoering van het prestatieplan 2010 draagt DOCK Haarlem bij aan realisatie van doelen uit
programma 3 (Zorg en Welzijn) en programma 4 (Jeugd, Onderwijs Sport). De inzet van DOCK
Haarlem is gericht op:

- Het ontwikkelen van vaardigheden en competenties bij jonge kinderen.
- Realisatie van accommodatiegebonden en ambulant jongerenwerk.
- Vraaggericht ondersteuning bieden aan initiatieven gericht op leefbaarheid, sociale samenhang

en binding met de buurt.
- Vraaggericht activiteiten en diensten aanbieden gericht op kennis en kunde die de eigen kracht

versterken, de zelfredzaamheid bevorderen en kwetsbaarheid tegen gaan.

In 2010 is vanuit 4 moedercentra gewerkt volgens de methodiek van ‘empowerment’. Moedercentra
bieden vrouwen een veilige plek om zichzelf te versterken op weg naar maatschappelijke deelname.
Vanuit ontmoeting werken vrouwen aan zelfvertrouwen en vaardigheden.
Het kinderwerk krijgt vorm via samenwerking met basisscholen (School in de wijk). DOCK voert de
coördinatie uit. DOCK biedt in drie stadsdelen kinderwerk aan in de vorm van DOCKing Stations
(oplaadstation). Veel inzet is gericht op het aanleren van competenties en sociale vaardigheden.

DOCK voert in alle stadsdelen jongerenwerk uit: ambulant en locatiegebonden. Vooral in 2010 is veel
tijd en energie geïnvesteerd in een nieuw plan van aanpak voor een nieuwe start van Prisma (voortaan
Futurzz). Gedurende de tijd dat Prisma gesloten was heeft DOCK via ambulante inzet het contact met
de (jonge) jongeren weten vast te houden. Heropening van de Zuidparker bood gelegenheid in 2010
daar ook activiteiten voor jongeren aan te bieden, ook voor meiden (via moedercentrum Doenja). De
stedelijke consulent Diversiteit fungeert als belangrijke schakel naar het kader van de zelforganisaties.

Het opbouwwerk van DOCK is nadrukkelijk betrokken geweest bij de invulling van de
wijkcontracten. Belangrijk element: het binden van mensen aan kleine en grotere projecten
(schoonmaakacties, Dag van de Soep als succesvol ‘bindmiddel’ tussen bewoners), coördinatie
gebruik, inzet en beheer van de Hamelink, transformatie Vomar pand in een bedrijfsverzamelgebouw
(De Kas). Op vraag van wijkraden zijn wijkschouwen uitgevoerd. Het zorgruilproject BUUV is
opgezet. Het opbouwwerk was nadrukkelijk betrokken bij het optimaliseren De Ringvaart.

Voor kwetsbare Haarlemmers bood DOCK onder meer inzet via de dagarrangementen. Er zijn in
Noord, Oost en Schalkwijk 267 preventieve huisbezoeken afgelegd. In vijf locaties, vaak samen met
zorginstellingen, bood DOCK met inzet van veel vrijwilligers ontmoetingsactiviteiten aan. Op vier
locaties werd de ‘open eettafels’ aangeboden, vooral bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen.
DOCK leverde in 2010 een actieve bijdrage aan bemensing van het WMO loket.

Naast reguliere inzet voor ouderen maakt DOCK Haarlem ook gebruik van het budget Flankerend
Ouderenbeleid. Dit is een aanvullend (flankerend) budget voor activiteiten. Het jaarverslag FOB geeft
aan welke activiteiten zijn uitgevoerd. Het gaat onder meer om open eettafels, ontmoetingsactiviteiten,
huiskamers. Ze sluiten aan op de inzet van de gemeente om eenzaamheid tegen te gaan.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie in 2010 zijn door de accountant
vastgesteld.

Naast de subsidie voor het prestatieplan 2010 heeft DOCK in 2010 een budgetsubsidie ontvangen van
€ 68.585,00 voor het organiseren van 5 dagarrangementen in de wijken Haarlem-Noord, Haarlem-
Oost en Schalkwijk (zaaknummer 2010/62833). De dagarrangementen hebben tot doel:
- het voorkomen van sociaal isolement;
- het participeren in de samenleving;
- het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen;
- de activering richting andere (vrijwilligers) activiteiten.



De dagopvang werd voorheen bekostigd uit de AWBZ. Voor DOCK is dit een nieuw product. Daarom
is DOCK gestart met een onderzoek naar klanten, locaties en samenwerkingspartners. Het nieuwe
karakter van dit product heeft extra tijd en energie gekost, waardoor er in 2010 geen 5, maar 2
dagarrangementen voor kwetsbare ouderen (beide in Schalkwijk) gerealiseerd zijn. Daarnaast zijn
voorbereidingen getroffen voor een derde dagarrangement voor kwetsbare ouderen in Haarlem-Oost,
te starten in 2011.

In principe wordt de subsidie voor de 3 niet gerealiseerde groepen ten bedrage van € 41.151,00
teruggevorderd. Intussen is duidelijk dat, met de afname van de AWBZ-indicaties, de behoefte aan
dagarrangementen voor kwetsbare ouderen en andere kwetsbare groepen, zoals ex-psychiatrische
patiënten, toeneemt in 2011. DOCK heeft daarom verzocht een deel van het terug te vorderen bedrag
(€ 15.200,-) in te mogen zetten in 2011 ten behoeve van een extra dagarrangement voor kwetsbare
ouderen en een extra dagarrangement voor ex-psychiatrische patiënten (de zgn. Oppeppers). Dit
verzoek wordt ingewilligd. De subsidie 2010 wordt vastgesteld op de subsidie voor de 2 gerealiseerde
dagarrangementen in 2010 ( € 27.434,-) plus de overheveling van € 15.200,- naar 2011 ten behoeve
van de 2 extra dagarrangementen, aanvullend op de reeds verleende subsidie voor 3 dagarrangementen
2011. De subsidie wordt vastgesteld op € 42.634,- en het teveel ontvangen voorschot ad € 25.951,-
wordt teruggevorderd.

DOCK heeft een halfjaarrapportage en een eindverantwoording 2010 toegestuurd. Uit deze
rapportages is op te maken dat DOCK deels voldaan heeft aan de afgesproken prestaties. De
doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie in 2010 zijn door de accountant
vastgesteld.

GGZ inGeest, budgetsubsidie Pakketmaatregel AWBZ (Maatjesproject), zaak 2009/221640
In 2010 heeft GGZ inGeest een subsidie ontvangen ter compensatie van het vervallen van de functie
OB psychosociaal in de AWBZ. Vanuit de pakketmaatregel heeft GGZ inGeest een bedrag van €
58.264,- ontvangen. Voor deze subsidie zijn in totaal 33 cliënten gekoppeld en begeleid voor het
Maatjesproject. Er valt geen goede vergelijking te maken met 2009, aangezien deze vorm van
begeleiding in dat jaar nog onderdeel uitmaakte van de AWBZ.
Het Maatjesproject brengt een deelnemer (hieronder wordt verstaan (ex) psychiatrische patiënt) in
contact met een vrijwilliger. Het gaat om het aanvullen en of versterken van het sociale netwerk van
de deelnemer. De vrijwilliger functioneert als maatje.
GGZ inGeest heeft conform de subsidievoorwaarden 2 voortgangsrapportages en een
controleverklaring met financiële verantwoording over het jaar 2010 gestuurd. Uit deze rapportage
blijkt dat het Maatjesproject van GGZ inGeest voor 2010 heeft voldaan aan de prestatieafspraken. De
doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de subsidie in 2010 zijn door de accountant
vastgesteld. In verband met een onderbesteding van € 3.477,- wordt de subsidie lager vastgesteld en
het niet bestede subsidie teruggevorderd.

Stichting Zorgbalans, budgetsubsidie begeleiding psychosociaal, zaak 2010/88378
In 2010 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. Daarnaast is € 25.000 ontvangen vanuit de Pakketmaatregel. Voor deze subsidie
van totaal € 157.000 hebben in totaal 57 cliënten Methodische Thuisbegeleiding ontvangen. Het
subsidiebudget was gebaseerd op het budget voor 2009 t.b.v. cliënten met instabiele psychische of
psychosociale problemen. Er zijn 2095 begeleidingsuren gerealiseerd. In vergelijking met 2009 zijn er
minder begeleidingsuren gerealiseerd maar zijn er meer cliënten geholpen.
De inhoud van de hulpvraag van deze groep cliënten omvat veel opvoedingsondersteuning, ongeveer
60%, en thuisbegeleiding aan volwassenen 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.

In 2010 is een onderzoek uitgevoerd naar de werkwijze van deze vorm van begeleiding. De resultaten
en aanbevelingen uit dit onderzoek zullen o.a. gevolgen hebben voor deze subsidie aan Zorgbalans.



Voorstellen hiervoor zijn opgenomen in de nota “Samen leven in Haarlem: begeleiding van
Haarlemmers met een beperking en kwetsbare Haarlemmers”. Deze nota dient nog definitief
vastgesteld te worden door de raad.

Zorgbalans heeft conform de subsidievoorwaarden 2 voortgangsrapportages en een controleverklaring
met een financiële verantwoording over het jaar 2010 gestuurd. Uit deze rapportage is op te maken dat
de Methodische Thuisbegeleiding van Zorgbalans voor 2010 heeft voldaan aan de prestatieafspraken.
Er zijn echter minder uren verantwoord dan gesubsidieerd zijn. Op basis van het afgesproken tarief
biedt de subsidie ruimte voor 3.280,4 uren begeleiding, terwijl 2.095,92 uren verantwoord worden. In
verband met het lagere aantal gerealiseerde uren wordt de subsidie lager vastgesteld. De subsidie
wordt vastgesteld op het verantwoorde bedrag ad € 100.310,73 en het teveel ontvangen voorschot ad €
56.689,27 wordt teruggevorderd.

In de controleverklaring wordt niet een expliciet oordeel van de rechtmatigheid gegeven, zoals vereist
in de verleningsbeschikking. Conform de controleverklaring is dit “als gevolg van het ontbreken van
schriftelijke indicatiestellingen dan wel andersoortige documentatie vanuit de gemeente Haarlem
inzake de toegestane zorgverlening per cliënt.” Met betrekking tot “de rechtmatigheid van de
geleverde zorg” kon hierdoor geen toereikende controle-informatie verkregen worden voor het
rechtmatigheidoordeel. In de controleverklaring vermeldt de accountant dat “de uren methodische
thuisbegeleiding en het afgesproken tarief op een juiste wijze zijn ontleend aan de administratie.” Op
basis hiervan kunnen we concluderen dat de subsidie rechtmatig is besteed.

Stichting Haarlem Effect, 2009/232101, 2010/77804
Stichting Haarlem Effect heeft voor het prestatieplan 2010 een subsidie ontvangen van € 1.657.686,-.
Hiervan is € 1.595.416,- de basissubsidie en € 62.270,- voor inzet op Flankerend Ouderenbeleid. De
jaarrekening 2010 is voorzien van een goedgekeurde accountantverklaring. Deze geeft een getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31-12- 2010 en het resultaat over 2010.
De subsidie is ingezet overeenkomstig de Algemene Subsidie Verordening. Daarmee is ook de
rechtmatigheid van subsidiebesteding vastgesteld. Over 2010 werd een positief resultaat van
€ 28.004,- behaald. Hiervan is € 20.126,- toegevoegd aan de bestemmingsreserve (innovatie en
frictiekosten toekomstige reorganisaties).

Het college stelt op basis van de jaarrekening en het jaarverslag 2010 de subsidie vast op € 1.657.686,-
Aan het besluit zijn geen financiële consequenties verbonden.

Uitvoering van het prestatieplan 2010 levert een bijdrage aan realisatie van doelen uit programma 3
(Zorg en Welzijn) en programma 4 (Jeugd, Onderwijs Sport). Dit krijgt onder meer vorm door:

- Het ontwikkelen van vaardigheden en competenties bij jonge kinderen en jongeren.
- Vraaggericht ondersteuning bieden aan initiatieven gericht op leefbaarheid, sociale samenhang

en binding met de buurt.
- Vraaggericht activiteiten en diensten aanbieden gericht op kennis en kunde die de eigen kracht

versterken, de zelfredzaamheid bevorderen en kwetsbaarheid tegen gaan.

In 2010 is het wijkcontract Rozenprieel afgerond. Twee groepen gaan zelfstandig door.
In de Leidsebuurt/Leidsevaartbuurt is er inzet in de speeltuinen en buurtcentrum. De Til biedt ruimte
aan de ontdekplek, peuterspeelzaal, naschoolse activiteiten, bewonersgroepen, cursorische activiteiten.
Op verzoek van de wijkraad Bosch en Vaart is onderzoek gedaan naar activiteiten voor ouderen. Voor
de wijkraad Garenkokerskwartier is een wijkanalyse opgesteld. In de Binnenstad voert Haarlem Effect
het project BUUV (zorgruil) uit.
Uitvoering van het project Linking Pin Welzijn in relatie tot Centra voor Jeugd en Gezin heeft geleid
tot meer bekendheid van de deze voorziening. Tegelijkertijd is binnen de operationele teams van het
CJG meer bekendheid ontstaan over het aanbod van het Haarlemse Welzijnswerk. Daarmee is ook
bijgedragen aan een groter bereik van doelgroepkinderen aan VVE-programma’s.



Voor het stedelijk jongerencentrum Flinty’s was 2010 opnieuw een succesvol jaar. Op vrijdagavond
komen rond de 200 jongeren. Het brede aanbod voorkomt dominantie van één bepaalde groep. Er zijn
regelmatig speciale evenementen zoals Luilak, Houtnacht, politieke debatten en ouderavonden.
Jongeren zijn direct betrokken bij de programmering
Voor kwetsbare Haarlemmers biedt Haarlem Effect onder meer inzet via de methodiek van
Kwartiermaken die zich vooral richt op mensen met psychiatrische achtergrond. Een aangepast
programma (lager tempo) helpt hen bij het krijgen van zelfredzaamheid.

Haarlem Effect beheert twee buurtkamers die onderdak vinden in twee reeds bestaande voorzieningen.
Een is gehuisvest in de Burgwal (locatie Rosenstock-Huessyhuis), de andere in de Koninginnebuurt
(locatie De Baan). Beide locaties fungeren als instrument om laagdrempelige ontmoeting en
activiteiten tussen mensen in de buurt te realiseren. Actieve bezoekers fungeren als gastheer of –
vrouw.

Naast reguliere inzet voor ouderen maakt Haarlem Effect ook gebruik van het budget Flankerend
Ouderenbeleid. Dit is een aanvullend (flankerend) budget voor activiteiten. Het jaarverslag FOB geeft
aan welke activiteiten zijn uitgevoerd, zoals de telefooncirkel, de open eettafels en de huiskamer voor
ouderen. Ze sluiten aan op de gemeentelijke inzet gericht op het tegengaan van eenzaamheid en het
bevorderen van zelfredzaamheid van ouderen. De locatie Steunpunt Ouderen speelt hierbij een
belangrijke rol. In 2010 zijn 225 preventieve huisbezoeken afgelegd.

Als gevolg van de fusie met SDO Haarlem Zuid-West heeft Stichting Haarlem Effect acht
peuterspeelzalen in beheer en voorziet hiermee voor een deel in de gemeentelijke vraag naar regulier
peuterspeelzaalwerk. In 2010 is een start gemaakt om een nieuw pedagogisch plan te ontwikkelen
voor de peuterspeelzalen van Haarlem Effect. De peuterspeelzalen werken samen met onder andere de
JGZ, basisscholen en Stichting Spaarne Peuters. Er vindt er twee keer per jaar overleggen plaats met
de JGZ en de wijkverpleegkundige. In 2010 hebben diverse observaties van een JGZ-orthopedagoog
plaatsgevonden. Haarlem Effect heeft in 2010 12 scholieren een maatschappelijke stage aangeboden
op de diverse peuterspeelzalen. Haarlem Effect heeft het ontvangen subsidie daadwerkelijk besteed
aan de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk.

De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de subsidies in 2010 zijn door de
accountant vastgesteld.

Stichting De Baan, Prestatieplan 2010, zaak 2009/127706
In 2010 lopen de reguliere activiteiten van Stichting De Baan goed. In 2010 namen 1919 mensen deel
aan de reguliere activiteiten van recreatie & ontmoeting, sport & ontspanning, integratie &
participatie, kunst &cultuur en hobby’s & cursussen deel. In 2010 is het reguliere aanbod uitgebreid
met Yoga en een theatercursus voor jongeren. Verder zijn De Baanmaatjes in het leven geroepen: een
maandelijkse uitstap voor kinderen en jongeren van 12-20 jaar. De Baan ontwikkelt dus meer
activiteiten voor jongeren.
Er is een lichte verschuiving gaande van structurele, wekelijkse clubs, naar een uitbreiding van
maandelijkse en eenmalige activiteiten. Stichting De Baan heeft hiermee in 2010 aan haar
prestatieafspraken voldaan. De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de subsidie in
2010 zijn door de accountant vastgesteld.

Stichting Zorgbalans, Draagnet, zaak 2009/167219
In 2010 heeft Draagnet subsidie ontvangen voor de ondersteuning van thuiswonende dementerenden
en hun mantelzorgers. In 2010 zijn er 1175 cliënten bezocht, dat zijn 122 cliënten meer dan in 2009.
Hiermee heeft Draagnet voldaan aan haar prestatieafspraken. De doelmatigheid en rechtmatigheid van
de besteding van de subsidie in 2010 zijn door de accountant vastgesteld.

Tandem, WMO, zaak 2009/164611 & zaak 2009/164521
In 2010 is subsidie verleend voor het uitvoeren van mantelzorgactiviteiten. In totaal staan in 2010
binnen de gemeente Haarlem 1706 mantelzorgers ingeschreven.



Diverse projecten (o.a. Netwerkversterking en de Mantelzorggids) heeft Tandem conform afspraken
uitgevoerd. In 2010 zijn tevens de volgende diensten verleend: het geven van workshops, het geven
van informatie en advies, de mantelzorgmakelaar, emotionele ondersteuning door de
mantelzorgconsulenten, lotgenotengroepen, vrijwillige thuishulp en buddyzorg, het Alzheimercafe en
de dag van de Mantelzorg. Tandem heeft hiermee voldaan aan haar prestatieafspraken. De
doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de subsidie in 2010 zijn door de accountant
vastgesteld.

Kontext, Algemeen Maatschappelijk Werk-Sociaal Raadslieden 2009/185779
In 2010 is subsidie verleend voor het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en Sociaal
Raadslieden (SR). Zowel het AMW als SR hebben hiermee de zelfredzaamheid in het dagelijks leven
van de inwoners van Haarlem bevorderd.
Het aantal hulpverleningen van de Sociaal Raadslieden is in 2010 gestegen ten opzichte van 2009 en
ligt boven de afgesproken prestatieafspraak. Kontext heeft hiermee ruim de afgesproken prestaties
geleverd. De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de subsidie in 2010 zijn door de
accountant vastgesteld.

Kontext, Exploitatie en coördinatie van het loket Schalkwijk 2009/231944
In 2010 hebben wij met Stichting Kontext afspraken gemaakt over de coördinatie en exploitatie van
het loket. Het loket Haarlem is er voor alle (kwetsbare) burgers van Haarlem met vragen op het brede
terrein van wonen, welzijn, zorg, vervoer en inkomensondersteuning. Zowel de basis als de nieuwe
prestaties zijn door Kontext conform het prestatieplan geleverd. Kontext heeft hiermee de afgesproken
prestaties geleverd. De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de subsidie in 2010 zijn
door de accountant vastgesteld.

Stichting Onbekende Kwaliteiten CBB, budgetsubsidie WMO, zaak 2009/124428
In 2010 is aan de Stichting Onbekende Kwaliteiten subsidie verleend. De Stichting Onbekende
Kwaliteiten heeft in 2010 aan haar prestatieafspraken voldaan door cliëntenondersteuning,
voorlichting en sociale activiteiten te verrichten voor cliënten van ggz-cliënten in brede zin. De
doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de subsidie in 2010 zijn door de accountant
vastgesteld.

Zorgbalans, meer bewegen voor ouderen 2009/163232
Zorgbalans heeft een inhoudelijke en financiële verantwoording ingediend (d.d. 30 maart 2011 en 19
april 2011) over de uitvoering van de activiteiten Meer Bewegen voor Ouderen (gymnastiek,
ontspannen bewegen, buiten bewegen en valpreventie). De activiteiten in 2010 zijn uitgevoerd zoals
afgesproken in onze beschikking d.d. 18 februari 2010.
Abusievelijk is deze subsidie in eerste instantie als A fonds perdu beschikt. Daarom is de subsidie niet
aan het college voorgelegd en is de eis om een accountantsverklaring te leveren niet opgelegd. Omdat
het vaststellingsbedrag van € 56.585 uitkomt boven de grens van € 50.000 is de vaststelling in dit
verzamelbesluit vaststellingen 2010 opgenomen. Op basis van artikel 16 lid 3 van de Algemene
Subsidieverordening kan het college bepalen dat minder dan de normaal gevraagde bescheiden die
voor vaststelling van belang zijn worden overlegd. Wij verzoeken het college om de eis tot het
overleggen van een accountantsverklaring in dit geval niet achteraf alsnog op te leggen en de subsidie
vast te stellen.

Kontext, Bureau ouderenadviseurs 2009/207009 en 2010/57401
In 2010 is aan Stichting Kontext subsidie verstrekt voor het bureau ouderenadviseurs (structureel,
WMO en pakketmaatregel WMO). De ouderenadviseur is een brede informatie-, advies-,
ondersteunende- en begeleidende functie voor zelfstandig wonende ouderen in Haarlem.
Kontext heeft de prestaties geleverd conform het prestatieplan.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de subsidie in 2010 zijn door de accountant
vastgesteld.



Gemeente Haarlemmermeer, budgetsubsidie Maatschappelijke Opvang, zaak 2010/15226
Gemeente Haarlemmermeer heeft in 2010 diverse activiteiten laten uitvoeren in het kader van het
Kompas, zoals:
 Humanitas onder een Dak: exploitatie opvangvoorziening in Hoofddorp, waar alleenstaanden

maar ook eenouder gezinnen onderdak hebben gevonden. In 2010 bedroeg de bezettingsgraad
99%. In totaal hebben 37 huishoudens gebruik gemaakt van de opvangvoorziening, bestaande uit
77 personen. Daaronder waren 40 kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. In 2010 zijn 17 huishoudens
uitgestroomd, in totaal 31 personen. Hiermee ligt de uitstroom 40% lager dan in 2009. In 2010
hebben 10 alleenstaanden van deze voorziening gebruik gemaakt. De gemiddelde verblijfsduur
was 11,6 maanden voor de uitstromers en van de huidige cliënten 7,6 maanden. Op 1 januari 2011
stonden er 8 huishoudens met in totaal 19 personen op de wachtlijst.

 Voor 2010 is aan gemeente Haarlemmermeer een subsidie verstrekt voor de aanloopkosten van
een nieuwe voorziening voor maatschappelijke opvang. Een deel van deze subsidie, zijnde €
24.947,- is niet in 2010 besteed aan het gestelde doel en gemeente Haarlemmermeer verzoekt om
deze onderbesteding te mogen doorschuiven naar 2011. Het bedrag van € 175.053,- is besteed aan:
architecten, constructeurs en 2 uitvoerende bureaus die de ontwerpplannen begeleiden.

 In 2010 heeft gemeente Haarlemmermeer subsidie verstrekt aan GGZIngeest voor consultaties
voor het project Multiprobleemgezinnen en voor participatie in diverse werkgroepen rondom
multiprobleemgezinnen. Hieraan is totaal 216 uur besteed. Tevens is er 104 uur besteed aan
deelname voor extreem overlast overleggen.

In 2010 is er een onderbesteding geweest van € 24.947,= voor de aanloopkosten van de
nieuwbouwvoorziening. Hierbij staan wij toe om dit bedrag door te schuiven voor dit doorlopende
project naar 2011. De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de subsidie in 2010 zijn
door de accountant vastgesteld.

GGZInGeest, budgetsubsidie CpGGZ, zaak 2009/192716
GGZinGeest heeft in 2010 aan de gemaakte prestatieafspraken in het kader van Collectieve Preventie
Geestelijke Gezondheidszorg voldaan. GGZInGeest heeft voor de regio Zuid-Kennemerland,
Amstelland en Meerlanden activiteiten uitgevoerd voor de doelgroepvolwassenen en ouderen in het
kader van het Regionaal plan preventie van depressie en angst. Hierbij lag in 2010 het accent meer op
het vraaggericht werken.
GGZInGeest heeft in Haarlem o.a. 2x een informatiebijeenkomst gehouden “een gezonde geest in een
gezond lichaam”, hier hebben resp. 7 en 40 mensen aan deelgenomen.
Tevens zijn er cursussen gehouden voor mantelzorgers voor de onderwerpen: omgaan met dementie
en omgaan met psychische problemen. Hieraan hebben resp. 5 en 8 mensen deelgenomen. Met
Kontext heeft GGZInGeest een “train de trainer” cursus uitgevoerd en de cursus “in de put, uit de
put”.
GGZInGeest heeft diverse publieksvoorlichtingen gehouden door middel van advertenties in de
Haarlemmer, het Weekblad Kennemerland en Haarlems Dagblad, persberichten in huis-aan-
huiskranten verspreid, mailings aan ketenpartners uitgevoerd.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de subsidie zijn door de accountant
vastgesteld.

Prestatieplan SHG : stichting Kontext, zaak 2010/22557
Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) is de voordeur bij de aanpak van huiselijk geweld. De
activiteiten zijn gericht op de veiligheidsregio Kennemerland. Het SHG bereikbaar is voor meldingen
en voor advies bij huiselijk geweld; niet alleen voor slachtoffers maar ook voor plegers en omstanders
inclusief beroepskrachten.

De belangrijkste prestaties in 2010 waren:
Geven van informatie en advies;
Bereikbaar voor consultatie;
 Face to face contacten: beschikbaar zijn voor vraagverheldering: eerste gesprekken, situatie

verder in kaart brengen en motiveren tot verdere hulpverlening;
Verwijzen of hulp regelen met ‘warme’ overdracht;



 24 uur per etmaal bereikbaar;
 Professionele bemensing: op werkdagen wordt vier uur (uitbreiding naar acht uur)

bereikbaarheid voor cliënten en verwijzers georganiseerd door maatschappelijk werkers
(consulenten SHG);

 6 uur voorlichting per week
Registratie van de contacten in een registratieprogramma inclusief doorverwijzingen
Deelname en organisatie van een structureel ingebed casuïstiekoverleg met ketenpartners op

subregionaal niveau;
 Schakelen tussen beleid en uitvoering huiselijk geweld;
Onderhouden van de consultatienetwerken ouderenmishandeling.

Frontoffice
Het SHG is een frontoffice dat 24 uur per dag bereikbaar is via telefoon. Daarnaast is het SHG op
werkdagen bereikbaar via post en e-mail. In 2010 hebben bellers tussen 09:00 uur en 13:00 uur op
werkdagen een consulent aan de telefoon gekregen. Van 13:00 uur ’s middags tot 09:00 uur ’s
ochtends en in de weekenden stond het telefoonnummer doorgeschakeld naar de telefonische
hulpdienst Sensoor. Met ingang van 1 september 2010 is de telefonische bereikbaarheid van de
consulenten uitgebreid naar 8 uur per werkdag.

Totaal contacten Telefonisch Schriftelijk Face to face Verwijzingen
Totaal casus Eenmalig Totaal Casus Eenmalig

2009 1351 842 486 356 318 205 113 191 238
2010 3298 1639 1497 142 1182 1113 69 431 259

Het valt op dat het totaal aantal contacten enorm gestegen is. Dit heeft te maken met de
gegevensuitwisseling tussen politie en steunpunt en met toevoeging van de gemeente
Haarlemmermeer. Halverwege 2009 zijn deze ontwikkelingen geïmplementeerd binnen het steunpunt
en 2010 laat voor het eerst een volledig jaarbeeld zien. Van de in totaal 211 eenmalige contacten is in
175 gevallen een verwijsadvies gegeven. Veel zaken zijn in 2010 nog niet afgesloten en lopen door
naar 2011. In 2011 wordt dan ook een stijging verwacht van het aantal afgesloten verwijzingen.

Van de in totaal 3298 contacten zijn 1899 contacten afkomstig vanuit de gegevensuitwisseling met de
politie. Het betreft hier 459 incidenten die vanuit de politie aan het Steunpunt zijn doorgegeven. De
overige contacten zijn tot stand gekomen vanuit andere professionals of zijn directe cliëntcontacten.
Van de afgesloten casustrajecten is in 259 gevallen doorverwezen. Hierbij is 142 keer naar
maatschappelijk werk doorverwezen. In 21 gevallen naar BJZ (inclusief AMK), in 8 gevallen naar de
maatschappelijke opvang, in 20 gevallen naar de politie, 20 keer naar advocatuur, 12 maal naar Blijf
groep, 11 keer naar GGZ en 5 maal naar de eerstelijnspsychologie.

Casuïstiekoverleggen
Op subregionaal niveau zijn er in 2010 drie casusoverleggen actief. Er is een casuïstiekoverleg
georganiseerd in Haarlem voor Zuid-Kennemerland. Het overleg komt elke 6 weken bij elkaar, de
operationele coördinatie en voorzitterschap wordt door het Steunpunt verzorgd. Het tweede overleg
(geregeld via Convenant Casuïstiekoverleg Huiselijk Geweld 2008) komt onder voorzitterschap van
de gemeente Heemskerk om de 3 weken bij elkaar. In 2011 heeft dit casusoverleg zich uitgebreid en
worden cases huiselijk geweld voor geheel Midden-Kennemerland behandeld. In de Haarlemmermeer
is al jaren een casuïstiekoverleg actief. Het Steunpunt organiseert het overleg, draagt zorg voor het
voorzitterschap en zorgt voor de inhoudelijke verslaglegging. Dit overleg komt om de 3 weken bij
elkaar.

De input voor de casuïstiekoverleggen bestaat in Heemskerk en Haarlemmermeer grotendeels uit de
incidentmeldingen huiselijk geweld van de politie. In Zuid-Kennemerland wordt de casuïstiek
aangeleverd door de deelnemers aan het overleg, en is meer inhoudelijk gericht.

In 2010 zijn de drie casusoverleggen op een zelfde wijze georganiseerd. Input voor de overleggen zijn
de incidentmeldingen huiselijk geweld van de politie, maar het staat deelnemers vrij om ook zelf cases



in te brengen. In Zuid Kennemerland zijn in 7 overleggen 40 cases besproken, in Heemskerk 49 zaken
in 15 overleggen en in Haarlemmermeer in 14 overleggen 189 cases. Vanaf mei 2010 is het Steunpunt
de verbindende factor gaan vormen tussen het Justitieel Casus Overleg (JCO) huiselijk geweld binnen
het Veiligheidshuis Kennemerland en de casusoverleggen die vanuit de zorgkant georganiseerd zijn.
Knelpunt was continuïteit maar naar het einde van 2010 en zeker vanaf 2011 is dit een meer
vaststaande structuur geworden.

Consultatienetwerken ouderenmishandeling
Het consultatienetwerk in Zuid-Kennemerland is 6 keer bij elkaar gekomen. Er zijn in 2010 27
meldingen van vermoedens van ouderenmishandeling binnen gekomen. In Midden-Kennemerland is
het overleg 7 keer bij elkaar geweest. In deze periode zijn 17 meldingen binnen gekomen. In
Haarlemmermeer wordt nog gewerkt aan het opzetten van een consultatienetwerk
ouderenmishandeling, conform de werkwijze in Midden- en Zuid Kennemerland. Er is (nog) geen
sprake van systematisch signaleren en melden van vermoedens van ouderenmishandeling. Desondanks
zijn er in 2010 8 gevallen geregistreerd.

Over de in totaal 52 meldingen ouderenmishandeling valt nog het volgende op te merken.
 De melder was in de meeste gevallen een professional (44x).
 Het betrof 33 vrouwelijke slachtoffers en 22 mannelijke.

Meerdere vormen van mishandeling kunnen naast elkaar voorkomen.
 Er zijn 13 gevallen van lichamelijke en 18 gevallen van psychische mishandeling geregistreerd.
 Financiële uitbuiting kwam 29 keer voor.
 Verwaarlozing werd 11 keer gemeld en schending van grondrechten 8 keer.
 In één geval bestond een vermoeden van seksueel misbruik en 1 geregistreerde melding van

seksueel misbruik.
 In 24 gevallen was de pleger kind en/of kleinkind; in 1 geval familie; in 13 gevallen kennissen of

buren en in 17 gevallen betrof het een (ex) partner.
 In 37 gevallen was sprake van opzet en in 14 gevallen van ontspoorde zorg.

Deskundigheidsbevordering en voorlichting
Medewerkers van het Steunpunt hebben zelf verschillende vormen van deskundigheidsbevordering
genoten: systeemgerichte hulpverlening bij familiaal huiselijk geweld en op gebied van eer en
eergerelateerd geweld en intervisie/consulentenoverleg.

Daarnaast heeft het Steunpunt een rol vervuld in de deskundigheidsbevordering/voorlichting van
andere ketenpartners huiselijk geweld zoals medewerkers van medewerkers van casuïstiekoverleg
Heemskerk (2009 en doorlopend 2010) ELSO KNMG (2009 en doorlopend 2010), buurtbeheer
Kontext (2009 en doorlopend 2010), Raad voor de Kinderbescherming (2009 en doorlopend 2010),
Welschap, Financiële Thuis Administratie, voorlichting loverboys, WMO Café Haarlemmermeer,
presentatie noodteam Velsen, docententraining ihkv Loving Me Loving you, woningcorporaties en
huisartsenvoorlichting (ZONH).

Kanttekeningen en aanvullende informatie
Vanaf 1 juli 2011 zal de uitvoering van crisisinterventie en casemanagement in het kader van de Wet
tijdelijk huisverbod uitgevoerd worden door de huidige uitvoerders van het Steunpunt Huiselijk
Geweld (Kontext, Meerwaarde en Socius).

De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de subsidie in 2010 zijn door de accountant
vastgesteld.

Prestatieplan Blijf groep 2010: Haarlem en Ijmond 2009/186093, 2010/364396 en 2010/29665
Prestatie: opvang en begeleiding van vrouwen en hun kinderen die te maken hebben met huiselijk
geweld: het gaat om de exploitatie van 11 units in Haarlem en 14 units in IJmond in 2009.



Blijf groep biedt in de gemeente Haarlem het residentiele programma Intensieve Begeleiding voor
vrouwen en kinderen. Hiervoor zijn 11 plaatsen/units beschikbaar. In Haarlem zijn in 2010 15
vrouwen opgenomen en 37 kinderen. In 2010 hebben 16 vrouwen de vrouwenopvang weer verlaten.
De bezettingsgraad komt hiermee op 97%. De gemiddelde verblijfsduur is 33,5 weken. De
verblijfsduur is t.o.v. 2009 met bijna twee maanden toegenomen. Er zijn 10 nazorgtrajecten
gerealiseerd om de overgang naar zelfstandig wonen te begeleiden.

In IJmond wordt het programma Begeleid Wonen aangeboden. Dit betreft een doorstroomprogramma
voor cliënten vanuit de crisisopvang. Er zijn 14 plaatsen/units beschikbaar. In IJmond zijn in 2010 30
vrouwen opgenomen en 47 kinderen. In 2010 hebben 32 vrouwen de vrouwenopvang weer verlaten.
De bezettingsgraad komt hiermee op 97%. De gemiddelde verblijfsduur is 23,4 weken. In IJmond zijn
14 nazorgtrajecten gerealiseerd.

Uit de gemiddelde verblijfsduur blijkt dat de omloop op locatie IJmond groter is. Dit zou onder andere
verklaard kunnen worden doordat deze locatie aan vernieuwing toe is en gekenmerkt wordt door een
gebrek aan privacy.

Vanuit de regio Kennemerland zijn 45 cliënten (unieke personen) op locaties van Blijf groep
opgevangen. Daarnaast zijn er ongetwijfeld inwoners uit de regio Kennemerland opgevangen in
andere vrouwenopvanginstellingen in Nederland.

Aansluitingen Aware en hulpaanbod
Prestatie: 8 uur formatie in 2010 (coördinatie-uren)
In 2009 is het aanbod Aware uitgebreid. Aware biedt vrouwen de mogelijkheid om thuis te kunnen
blijven wonen en gebruik te maken van een alarmeringssysteem. Voor gebruikers van Aware is een
groepsaanbod gestart waarbij de geweldsspiraal, assertiviteit, omgaan met grenzen en het bevorderen
van de eigen veiligheid besproken. Het aantal afgesloten trajecten in 2010 betreft 31 en het aantal
lopende aansluiting 27.

Noodbedden
Prestatie: gebruik van de noodbedunit in het Oranjehuis/Alkmaar in 2010, 7x24 beschikbaar

In het Oranjehuis in Alkmaar zijn noodbedden beschikbaar voor de regio Kennemerland. Er zijn 23
hoofdaanmelders geplaatst op het noodbed inclusief 17 kinderen. De gemiddelde verblijfsduur is 3
dagen.

Kanttekeningen en aanvullende informatie
Ook in 2010 zijn de huisvesting locatie IJmond, de uitstroom en de behoefte aan meer contingenten en
de hoge bezettingsgraad onderwerp van gesprek geweest. Blijf groep komt in 2011 met een notitie
waarin deze problemen in samenhang uiteen gezet worden zodat in samenwerking met de gemeente(n)
en woningcorporaties aan een oplossing kan worden gewerkt.

In de nota over het prestatieplan 2009 is beschreven dat de kostprijs voor de vrouwenopvang
onderdeel moet uitmaken van de subsidieverstrekking. Blijf groep heeft een kostprijsberekening
ontwikkeld en deze wordt gehanteerd als onderdeel van de prestatieafspraken met Blijf groep. Voor
2009 is hier uit op te maken dat een opvangplaats in Haarlem per jaar (excl. Opbrengsten) € 59.739,=
kost en in IJmond € 42.462,=. De kostprijsberekening voor 2009 (Haarlem en IJmond) wordt als
bijlage toegevoegd aan de verantwoording 2009 van Blijf groep.

Verantwoording subsidie begeleiding 2010
In 2010 heeft Blijf Groep een subsidie ontvangen voor het bieden van psychosociale begeleiding aan
vrouwen, eventueel met kinderen, die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en om veiligheidsredenen
hun eigen huis hebben verlaten. Deze begeleiding is gericht op het weer zelfstandig wonen (terug naar
eigen huis of naar elders) binnen 6 tot 9 maanden. Bij multi-problematiek is deze begeleiding gericht
op een zelfstandig bestaan.



Deze functie werd vóór 2009 bekostigd uit de AWBZ. Blijf Groep heeft in 2009 met redenen omkleed
aangegeven dat het toegekende subsidiebedrag onvoldoende was om het schrappen van deze
begeleiding uit de AWBZ te compenseren. Daarom is voor 2010 het subsidiebudget van € 68.919,00
opgehoogd met € 59.081,00 uit de Pakketmaatregelgelden tot een totaal van € 128.000,00. Deze
ophoging blijkt nog steeds onvoldoende, zo blijkt o.a. uit de volgende realisatiecijfers 2010:

Totaal aantal cliënten (psychosociaal en Pakketmaatregel) : 52 cliënten
Totaal aantal uur begeleiding aan voornoemde cliënten : 4595 uur
Totaal budget dat hiermee gemoeid is : 206.774,00 euro

Blijf Groep verklaart de ontstane tekorten als volgt:
- Blijf Groep biedt spoedzorg en neemt cliënten dus per direct in begeleiding. Ook al blijken

cliënten voor een AWBZ-indicatie in aanmerking te komen, dan komt de begeleiding tot aan
de afgiftedatum van indicatie niet voor rekening van de AWBZ.

- Door een aanscherping van de interpretatie van de beleidsregels, krijgen steeds minder
cliënten een AWBZ-indicatie. In het laatste kwartaal van 2010 is, na een reorganisatie bij het
CIZ, het afwijzingspercentage opgelopen van 20% naar ruim 50%.

Deze neerwaartse trend zal er volgens Blijf Groep in 2011 toe leiden dat de financiële druk groter
wordt en de kwaliteit van de hulpverlening verder onder druk komt te staan. In de nota “Samen leven
in Haarlem: begeleiding van Haarlemmers met een beperking en kwetsbare Haarlemmers” (reg. Nr.
STZ/WWGZ/2011/118524) wordt voorgesteld voor Blijf Groep voor 2011 het subsidiebudget voor
begeleiding op te hogen tot € 145.000,00). Verwacht wordt dat deze ophoging onvoldoende soelaas
biedt. Wij blijven met Blijf Groep in gesprek over mogelijke oplossingen.

Blijf Groep heeft in overleg een halfjaarrapportage en een eindverantwoording 2010 toegestuurd. Uit
deze rapportages is op te maken dat Blijf Groep voldaan heeft aan de afgesproken prestaties. De
doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de subsidie zijn door de accountant
vastgesteld.

Subsidies afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport
Haarlem Effect: Toezichthouders 2010/14152
In 2010 had Haarlem voor 6 zelfstandige speeltuinen een betaalde toezichthouder.
Deze toezichthouders houden toezicht tijdens het spelen en begeleiden ook allerhande activiteiten voor
kinderen en volwassenen in de buurt. Daarnaast helpen zij met het onderhoud van de speeltuinen,
onderhouden contacten met de ouders en helpen met het werven van vrijwilligers en van leden van de
speeltuinverenigingen.
De zelfstandige speeltuinverenigingen zijn vrijwilligersorganisaties met over het algemeen te weinig
kennis en tijd om als werkgever voor hun toezichthouder op te treden. Het is om deze reden dat
Haarlem Effect (voorheen stichting Stadsdeelorganisatie Haarlem Zuidwest) door de
speeltuinverenigingen gevraagd is namens hen als werkgever op te treden. De toezichthouders worden
vervolgens gedetacheerd bij de betreffende speeltuinvereniging.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie in 2010 zijn door de accountant
vastgesteld.

Stichting DOCK 2009/200385
Verantwoording School in de Wijk Noord 2010 (augustus-december):
Er is ook in de eerste helft van het schooljaar 2010-2011 weer een uitgebreid aanbod van activiteiten.
Er is een naschools aanbod, opgesplitst in een langdurig en kortdurig (snuffel) aanbod, er wordt
gewerkt met een kindercoach en een maatschappelijk werker. In het zuidelijk deel van Noord is een
samenwerking ontstaan rondom het Docking-Station in de Fjord, met kleuterdans, zumba,
kinderrestaurant, kinderpersbureau (in samenwerking met combinatiefunctionarissen van de
bibliotheek) en the bridge, een taalprogramma voor Engels-Nederlandstalige kinderen.
De activiteiten worden zeer goed bezocht.



De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie in 2010 zijn door de accountant
vastgesteld.

Stichting Salomo, Brede School Parkrijk 2009/130474
Middels de subsidie Brede School Nieuwe Stijl heeft Brede School Parkrijk extra inzet kunnen plegen.
Er is een tutor (onderwijsassistente) taalactiviteiten aangesteld. Daarnaast zijn er taal- en
sportmaterialen aangeschaft om het lesaanbod te versterken.
Dit alles heeft geleid tot een verbetering van de onderwijskwaliteit en is er een groei in deelname aan
de naschoolse activiteiten.
Er is vastgesteld dat de personele inzet die geleverd is, ten behoeve van de Brede School is geweest.
Hierdoor heeft de Brede School een positieve ontwikkeling doorgemaakt.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie in 2010 zijn door de accountant
vastgesteld.

Basisscholen Franciscus Xaverius/Talenten 2009/182490
Op de basisscholen Franciscus Xaverius en de Talenten zijn in het jaar 2010 2,8 fte
combinatiefunctionarissen in dienst geweest. Deze combinatiefunctionarissen hebben bijgedragen aan
een breed aanbod van sportactiviteiten, onder andere in samenwerking met sportvereniging Olympia
Haarlem. Daarnaast waren de combinatiefunctionarissen docenten beeldende vorming,
handvaardigheid, dans, kunst en fotografie. De totale kosten zijn lager uitgevallen dan dat er subsidie
verleend is waardoor er een bedrag van € 738,94 terugbetaald dient te worden aan de Gemeente.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie in 2010 zijn door de accountant
vastgesteld.

Bureau Jeugdzorg NH 2010/26745
Aan Bureau Jeugdzorg NH (BJZnh) is voor het jaar 2010 een subsidie verleend tot een totaalbedrag
van € 401.062,= voor het verzorgen van 23 leerwerktrajecten voor Haarlemse voortijdige
schoolverlaters (€ 137.615, =). Binnen de leerwerkbedrijven doen jongeren, die de school hebben of
dreigen te verlaten en kampen met specifieke problemen en een complexe achtergrond, via een
aangepast les- en trainingsprogramma werkervaring op, worden zij theoretisch geschoold en
voorbereid op het examen voor een (start)kwalificatie niveau 1 of 2. Gedurende de opleiding wordt
veel aandacht besteed aan het oplossen van achterliggende problemen alsmede het aanleren van
sociale- en sollicitatievaardigheden in daarvoor aangepaste trainingen (€ 27.837,=). In gemiddeld acht
bijeenkomsten is aan de persoonlijke leerdoelen gewerkt. Voorbeelden van individuele trainingen zijn:
- Vergroten weerbaarheid, communicatieve vaardigheden;
- Vergroten assertiviteit, agressieregulatie, sociale vaardigheden;
- Faalangstreductie: vergroten zelfvertrouwen, omgaan met pesten.
Na het examen zijn de jongeren begeleid naar werk, zo mogelijk, in combinatie met een
vervolgberoepsopleiding. Aan jongeren die niet direct aansluitend op de afronding van een
leerwerktraject een opleiding starten of een reguliere baan hebben gevonden is nazorg verleend voor
minimaal een periode van 6 maanden. In deze periode zijn de toeleidingsactiviteiten gecontinueerd. In
2010 hebben in totaal 36 Haarlemse jongeren, 13 meer dan overeengekomen, een leerwerktraject
gevolgd. Deze 13 extra zijn volledig gefinancierd met ESF-subsidie.
Met ingang van 2011 zijn deze activiteiten overgedragen aan ‘Perspectief: leerwerkbedrijven
Kennemerland’.

Het PIAS-team c.q. het 'Project Integrale Aanpak Schoolverlaters’ (€ 249.610, =), waarvan het
allochtone mentorenteam integraal onderdeel uitmaakt, is gericht op het voorkomen en bestrijden van
het voortijdig schoolverlaten binnen het Voortgezet Onderwijs (VO). Medewerkers van het PIAS-team
richten zich op jongeren van 12 tot 18 jaar die de school voortijdig dreigen te verlaten. Dit met als doel
verder afglijden te voorkomen en risico’s op werkelijke uitval weg te nemen. In het begeleidingstraject
besteedt de interventiemedewerker niet alleen aandacht aan de jongere(n), maar ook aan de
ouders/verzorgers. Resultaat van deze gecombineerde aanpak is dat 80% van deze jongeren het
begeleidingstraject succesvol afsluiten. Dit betekent dat de gemaakte afspraken zijn nagekomen en de
betreffende jongeren hun (alternatief aangeboden) schoolcarrière succesvol afronden. Dit succes is



mede te danken aan de inzet van de reboundvoorziening Time-out. In 2010 zijn in totaal 110 jongeren
begeleid door het PIAS-team, waarvan er 29 zijn doorgestroomd naar 2011.
Dit project, en de daarvoor bestemde subsidie, is ingaande 2011 definitief beëindigd. Binnen het VO is
ingaande 2011 het schoolmaatschappelijk werk ingevoerd en belast met de taak het beëindigde project.
De doorstroom van 29 jongeren naar 2011 zijn in het 1e kwartaal van 2011 door het PIASteam
definitief afgerond.

Vastgesteld is dat de projecten zijn uitgevoerd conform de Haarlemse vraag en de uitvoeringseisen
zoals opgesteld in het overeengekomen prestatieplan 2010.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie in 2010 zijn door de accountant
vastgesteld.

Haarlem Effect, uitvoeringskosten Delftwijk City 2010 2010/49812 en 2010/57634
Delftwijk City, als jongerencentrum in het noordelijk gedeelte van Haarlem Noord, heeft in 2010 aan
alle eisen die de gemeente heeft gesteld aan dit centrum voldaan.
Het centrum is ruim voldoende open voor diverse jongerengroepen uit de buurt. Er is sprake van
voldoende mogelijkheden voor jongeren om zich te vermaken en hun talenten te ontplooien en mee te
doen aan de uitvoering. Door de leiding van het centrum is goed samengewerkt met relevante partners
waaronder de buurt. De bijdrage van de jeugd aan de leefbaarheid in de buurt is positief, mede als
gevolg van interventies door de medewerker (sters) van het centrum.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie in 2010 zijn door de accountant
vastgesteld.

Stichting Spaarne Peuters (SSP)- Regulier peuterspeelzaalwerk (kenmerk 2009/143429)
SSP exploiteert 26 peuterspeelzalen en voert in de stadsdelen Schalkwijk, Oost en Noord
peuterspeelzaalwerk uit voor kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar uit. SSP biedt in totaal 1330
peuterplaatsen aan, waarvan 1260 reguliere plaatsen conform de gemeentelijke vraag worden
gesubsidieerd. Van de peuterplaatsen worden 445 peuterplaatsen regulier aangeboden en 885 als
VVE-plaatsen. In 2010 bezochten 807 peuters de reguliere peuterspeelzalen. SSP heeft in 2010 het
bestaande peuterspeelzaalwerk voortgezet conform de nota herijking peuterspeelzaalwerk. In augustus
2010 is peuterspeelzaal Meerwijk Eendjes overgenomen van Stichting Sint Bavo. SSP heeft voldaan
aan de prestatieafspraken: elke locatie heeft eigen pedagogisch werkplan en elke locatie heeft
vergunning op basis van de gemeentelijke verordening peuterspeelzaalwerk. SSP voldoet ook aan de
prestatieafspraak met betrekking tot de bezettingsgraad indien drie peuterspeelzalen buiten
beschouwing worden gelaten waar sprake is van een lagere bezettingsgraad, die wordt veroorzaakt
door een verhuizing en het afbouwen van het aantal groepen wegens herhuisvesting.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de subsidie in 2010 zijn door de accountant
vastgesteld.

Stichting Spaarnesant, budgetsubsidie maaltijdvoorziening Albert Schweitzer, zaak
2009/172652
De Albert Schweitzerschool verstrekt als openbare school voor speciaal onderwijs aan chronisch zieke
kinderen sinds de oprichting in 1931 maaltijden, fruit en melk. De 86 leerlingen van de Albert
Schweitzerschool hebben dagelijks een warme maaltijd verstrekt gekregen, waarbij rekening is
gehouden met hun diëten. De aan de school verbonden kok en huishoudelijke medewerkers hebben
voor deze maaltijden zorg gedragen.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de subsidie zijn door de accountant
vastgesteld.

Stichting Sint BAVO, subsidie Internationale Taalklas PO, zaak 2009/240350
Voor 2010 is de subsidie ingezet voor de uitvoering van de Internationale Taalklas PO (voormalig
Opvangklas voor Neveninstromers). 35 leerlingen hebben onderwijs op de ITK gevolgd om de
basisvaardigheden van de Nederlandse taal te beheersen en zijn hierna uitgestroomd naar regulier
basisonderwijs.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de subsidie zijn door de accountant
vastgesteld.



Stichting Spaarne Peuters (SSP), subsidie Uitvoering VVE, zaak 2009/143429
SSP bood in 2010 442 volledige VVE-peuterplaatsen (4 dagdelen) aan. In dit jaar bezochten 899
peuters een VVE-peuterspeelzaal. Het verschil kan worden verklaard doordat meerdere kinderen
gebruik kunnen maken van één peuterplaats. Van de peuters die een VVE-peuterspeelzaal bezochten
hadden 505 kinderen een VVE-indicatie. In 2010 is ook een inkomensafhankelijke
ouderbijdragentabel voor de VVE peuterspeelzalen ingevoerd en wordt het vierde dagdeel gratis
aangeboden aan peuters met een VVE-indicatie. Er is extra inspanning verricht op meer verwijzingen
vanuit de JGZ te verwerken, eind 2010 was dit met 15 procent toegenomen.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de subsidie zijn door de accountant
vastgesteld. In verband met een onderbesteding van € 4.446,- wordt de subsidie lager vastgesteld en
het niet bestede subsidie teruggevorderd.

Vrijwilligerscentrale, Maatschappelijke stages 2010 2009/146897
De Vrijwilligers Centrale Haarlem is de bemiddelende instantie tussen scholen van Voortgezet
Onderwijs en organisaties voor het uitvoeren van maatschappelijke stages van jongeren.

Alle Haarlemse scholen voor voortgezet onderwijs hebben zich bij dit initiatief aangesloten. In 2010
heeft de VWC informatiebijeenkomsten voor de scholen, ouders, leerlingen en organisaties gehouden
en 8 workshops voor mentoren en stagecoördinatoren.
2175 leerlingen zijn door het team van de VWC bemiddeld naar een Maatschappelijke stage. 160
organisaties zijn via bemiddeling van de VWC stageaanbieder voor een Maatschappelijke stage
geweest. Hiermee heeft de VWC aan de doelstellingen voldaan. Dit project loopt over een schooljaar.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de subsidie zijn door de accountant
vastgesteld.

Stichting Dock, budgetsubsidie Stapprogramma’s, zaak 2009/220574
Stichting Dock heeft in 2010 aan in totaal 159 gezinnen de Stap-programma’s aangeboden. Er bestaan
vier programma’s, namelijk Stap-In (19 gezinnen), Instapje (12 gezinnen), Opstapje (51 gezinnen) en
Opstap (77 gezinnen). De Stapprogramma’s zijn goed bekend onder de doelgroep en worden positief
gewaardeerd. De bekendheid van de Stapprogramma’s is bij instanties groter geworden, waardoor de
toeleiding is versterkt. De medewerkers van de Stapprogramma’s vervullen ook een
doorverwijzingstaak naar bijvoorbeeld de (VVE) peuterspeelzaal, het CJG, de moedercentra en
taallessen. In 2010 zijn ook thematische opvoedondersteuning en lezingen aangeboden over onder
meer positief opvoeden, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de subsidie zijn door de accountant
vastgesteld.

Humanitas, budgetsubsidie Home Start, zaak 2009/66277
Home Start Haarlem heeft ook in 2010 zeer goede resultaten behaald. Er zijn 63 gezinnen 1 dagdeel
per week ondersteund door een vrijwilliger. Home Start heeft een stabiel aantal vrijwilligers. De
verwijzende organisaties weten Home Start goed te vinden. Het programma voorziet in de vraag van
gezinnen met jonge kinderen. Humanitas heeft de prestatieafspraken gerealiseerd.
De gerealiseerde bestedingen zijn € 7.133,- lager dan de verleende subsidie. In overleg met Humanitas
wordt deze onderbesteding bestemd voor extra prestaties ten behoeve van de uitvoering van VVE in
2011. Deze prestaties zijn aanvullend op de subsidie Home Start 2011 en daarmee gerelateerde
prestatieafspraken. De verleende subsidie 2010 wordt vastgesteld op het verleende bedrag ad €
97.800,-. De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de subsidie zijn door de
accountant vastgesteld.

JGZ-Kennemerland 2009/147618
In 2010 heeft JGZ-Kennemerland zich, naast de uitvoering van het basistakenpakket ( inentingen,
gehoorscreening en consultatie), met name toegelegd op de volgende punten:
Er zijn in 2010 twee Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) geopend. De opening van de overige 3 is in
voorbereiding. Alle locaties (ook degene die nog open blijven naast de CJG’s) zijn opgeknapt.



Triple-P, een programma voor evidence based opvoedingsondersteuning, is verder geïmplementeerd.
Het project draait nu in 33 instellingen in de regio.
Als gevolg van de implementatie van de RAAK aanpak (Reflectie en Actiegroep Aanpak
Kindermishandeling) hebben JGZ verpleegkundigen significant vaker dan in 2009 gesignaleerd en hun
zorgen gedeeld met de betrokken ouders en hulpverleners. Dit is mogelijk gemaakt door een betere
gegevensuitwisseling en samenwerking tussen de hulpverleners.
De in 2009 gestarte activiteiten met betrekking tot prenatale zorg (‘ Zwanger, bevallen, een kind!’) en
de daarbij behorende voorlichtingsbijeenkomsten zijn in 2010 aangeboden en geëvalueerd, waardoor
in 2011 een aantal aanpassingen mogelijk is gemaakt.
De aansluiting van het digitale dossier op het Landelijk Schakelpunt (LSP), waar JGZ Kennemerland
voor uitgenodigd was als pilot, is voorbereid en zal medio 2011 een feit zijn. Zij zijn dan één van de
eersten in Nederland die landelijk gegevens uit kunnen wisselen.
Geconcludeerd kan worden dat JGZ-Kennemerland de prestaties, opgenomen in het Prestatieplan
2010, heeft gerealiseerd.

JGZ Tegemoetkoming kosten invoering EKD 2007 (elektronisch kind dossier) 2007/232334
In 2008 is een subsidie van € 32.484,- aan JGZ K’land verstrekt en uitbetaald ivm de invoering van het
EKD. Per abuis is dit subsidie niet vastgesteld. JGZ heeft deze nu meegenomen in de verantwoording
2010 zodat vaststelling alsnog kan plaatsvinden.

JGZ Vergoeding OVA 2010
Door het rijk is via de rijksbijdrage BDU JGZ ook voor 2010 een OVA (overheidsbijdrage in de
arbeidsontwikkeling) beschikbaar gesteld. De door JGZ in 2010 gemaakte extra kosten ten gevolge
van deze OVA bedragen € 14.553,-. Dit bedrag zal na vaststelling alsnog aan JGZ worden
overgemaakt(budgetneutraal).

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

Stichting Topsport Kennemerland (kenmerk 2010/12142)
In 2010 hebben 105 sporttalenten direct geprofiteerd van activiteiten van STK. De streefwaarde van
70 is ruimschoots gehaald. STK ondersteunt vijf topsportclubs: Kenamju, Kinheim (Baseball
Academy Kennemerland), Sparks, Duinwijk en Bato). Deze clubs bieden de sporten aan die in
Haarlem als kernsporten zijn gedefinieerd: judo, honkbal, softbal, badminton en turnen. Er zijn diverse
overlegvormen en workshops gerealiseerd om verenigingen te versterken Ook hebben deze clubs een
financiële bijdrage ontvangen. Met gelden uit de Diamond Club is een verdubbeling van deze
financiële bijdrage gerealiseerd. Met het onderwijs zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat
leerlingen beter door STK kunnen worden ondersteund. Vijf evenementen hebben een kleine
financiële bijdrage ontvangen. Het jaarlijkse Topsport Gala Kennemerland, waarbij sportkampioenen
uit de regio worden gehuldigd, was zeer succesvol. Het NTC (Nationaal Trainings Centrum) Judo is
niet tot stand gekomen, omdat de nationale sportkoepel NOC*NSF deze constructie niet wilde
doorvoeren. Het convenant om regionale samenwerking tussen 7 regiogemeenten te bewerkstelligen is
niet getekend; dit is doorgeschoven naar 2011.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie zijn door de accountant
vastgesteld.

Stichting SportSupport Kennemerland (kenmerk 2010/12150 en 2010/24307)
SportSupport heeft zich met haar prestatieplan breedtesport ingezet om sport als doel en als
maatschappelijk middel aan te bieden aan de Haarlemmers en aan Haarlemse organisaties. Evenals in
2009 was een deel van de prestaties van SportSupport gekoppeld aan uit te voeren projecten in het
kader van de BOS-impuls (Buurt, Onderwijs, Sport) van het ministerie van VWS, ten behoeve van
‘kwetsbare’ jongeren. SportSupport organiseerde haar overige activiteiten en projecten op grond van
de thema’s en actiepunten uit “Haarlem Sport, Agenda voor de Sport 2010-2014”.
Enkele sportstimuleringsmaatregelen zijn de JeugdSportPas voor kinderen van 6-12 jaar (1644
inschrijvingen in 2010), sportactiviteiten in de wijk, een Olympische Dag voor schoolkinderen van de
groepen 7 en 8, waaraan 2300 leerlingen deelnamen, en de Beweegpas 50+ voor ouderen.



Sportverenigingen zijn ondersteund met adviezen en diverse bijeenkomsten en cursussen. Het aanbod
‘aangepast sporten’ is uitgebreid.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie in 2010 zijn door de accountant
vastgesteld. De evaluatie van de opzet en werking, en daarmee samenhangend de deugdelijkheid, van
de projectadministratie maakt onderdeel uit van de uitgevoerde werkzaamheden van de accountant ten
behoeve van de BOS-impuls.

Subsidies Economie en Cultuur
Frans Hals Museum | de Hallen Haarlem 2010/385272, 2010/395073, 2009/186120
In 2010 werd ondanks de verbouwingswerkzaamheden in het Frans Hals Museum gedurende het 2de

halfjaar, het gestreefde bezoekersaantal ruim gehaald. Het museum is in 2010 door 90.870 mensen
bezocht (een afname van 12,9 % t.o.v. 2009). Voor de Hallen kwam dit uit op 31.167 (een toename
van 16,3 % t.a.v. 2009). Hiermee komt het totaal aantal bezoekers voor 2010 uit op 122.037 tegen een
verwachting van 111.500. De tentoonstelling van Judith Leijster in het Frans Hals Museum overtrof de
verwachtingen en droeg in belangrijke mate bij aan de goede bezoekcijfers. Als gevolg van de
verbouwing was het niet mogelijk nog een tijdelijke tentoonstelling in te plannen. In de Hallen zijn in
2010 diverse tentoonstellingen georganiseerd w.o. een solotentoonstelling van Navid Nuur, het
museumdebuut voor de inmiddels internationaal doorgebroken kunstenaar. Andere internationale
blikvangers waren o.m. de tentoonstellingen van Jakup Ferri, de Kosovaarse kunstenaar met
absurdistische tekeningen en van de Brit Nathaniel Mellors met een omvangrijk nieuw videowerk en
mechanische sculpturen.
De opbrengsten uit de entreegelden komen ruim uit boven de begroting 2010. Dit is echter wel een
daling van 33,1% t.o.v. 2009 wat verklaard wordt door de verbouwing en daarmee het gedaalde
bezoekersaantal. Tevens neemt het aandeel van het aantal bezoekers met een museumkaart toe. Het
tarief voor deze is lager dan het normale tarief.
De rente van het aankoop- en restauratiefonds bedraagt € 15.453,-. Conform de
verzelfstandigingsovereenkomst is toestemming nodig van het college om dit bedrag toe te voegen aan
datzelfde fonds. Het bedrag van € 15.453,- wordt teruggevorderd. Het subsidie wordt hiermee met €
15.453,- lager vastgesteld.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie zijn door de accountant
vastgesteld.

De Vishal 2009/146469
Het jaar 2010 betekende een nieuwe start voor De Vishal in de door de gemeente volledig
gerenoveerde expositieruimte. In de Grote Zaal werden negen tentoonstellingen gepresenteerd en in de
Klein Zaal (de etalage) twaalf solotentoonstellingen.Vanaf de heropening medio april telde de Vishal
in totaal 32.252 bezoekers. Wegens de verbouwing kon de eerste tentoonstelling pas medio april plaats
vinden. Gestart werd met de tentoonstelling ‘Shelter’ daarna volgde tijdens de Stripdagen een
expositie met diverse cartoonisten en in samenwerking met de Grote Kerk was er een tentoonstelling
over het ontwerp van het glas-in-lood raam van de kunstenaar Michel van Overbeeke. Tijdens de
laatste tentoonstelling ‘Mythen van het atelier-nu’, in samenwerking met het Teylers Museum, namen
leerlingen van middelbare scholen deel aan workshops en rondleidingen.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie zijn door de accountant
vastgesteld.

Stichting H’art 2009/196237
Deelnemers H’art Academie (cursussen)
De daling van het aantal cursisten bij H’art lijkt een trend te zijn. Ook dit jaar verminderde het aantal
cursisten. Vooral de belangstelling voor langer lopende cursussen laat een afname zien.

Cursisten 2010 2009 2008
0-12 jaar 25 32 86
12 – 24 jaar 24 43 86
Ouder dan 24 611 259 749
totaal 660 834 921



Cultuureducatietaken Provincie Noord Holland
Onder de noemer H’art, Kunst in school voert H’art in opdracht en met subsidie van de provincie
Noord-Holland cultuureducatietaken uit voor het onderwijs in Haarlem en de regio Zuid-
Kennemerland.
In de loop van 2010 besloot de provincie om de zogenoemde 1e lijns taken van de
steunfunctieorganisaties cultuureducatie (waaronder H’art) over te dragen aan de gemeenten. Onder 1e

lijns taken wordt verstaan de organisatie van een cultureel aanbod voor primair (kunstmenu’s) en
voortgezet onderwijs, advisering en opzetten en begeleiden van netwerken.
Met Haarlem en de regiogemeenten is hierover op ambtelijk en bestuurlijk niveau overleg gevoerd.
Vanuit de kant van de gemeente(n) is daarin aangegeven dat een overdracht van taken, zonder
overdracht van middelen, zal leiden tot een aanmerkelijke verschraling van het aanbod, mede vanwege
de bezuinigingsopdracht waarvoor gemeenten zich gesteld zien.
Met de regiogemeenten is overeengekomen dat op basis van (al bestaande) bijdragen van gemeenten
en onderwijs de activiteiten van H’art voor het onderwijs in de regio zoveel mogelijk worden
gecontinueerd.
In juni 2010 besloot de provincie af te zien van haar voornemen om de 2e lijns taken (opleiding,
advisering, expertisebundeling) onder te brengen in een centraal provinciaal instituut. Over de
toekomstige financiering en organisatie van deze taken is door de provincie nog geen besluit genomen.

Voor H’art betekent dit concreet dat het provinciaal subsidie (€ 250.000) voor het onderdeel Kunst in
School met ingang van 2013 wordt stopgezet. Het aantal activiteiten zal al in de loop van de komende
jaren worden verminderd, omdat de kosten van afvloeiing van personeel, samenhangend met het
wegvallen van taken, moeten worden bekostigd uit de provinciale bijdrage voor 2011 en 2012.
Het wegvallen van de provinciale taken, die overigens met veel succes en waardering vanuit het
onderwijs worden uitgevoerd, leidt ertoe dat H’art als zelfstandige organisatie nauwelijks
levensvatbaar is. De fusie met Muziekcentrum en Volksuniversiteit (verwacht per 1 juli 2011) is voor
het continueren van de activiteiten van H’art Academie noodzakelijk.

In 2010 is de organisatie van het Haarlems Interscholair Toernooi (HIT) in overleg met het
HITbestuur ondergebracht bij H’art.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie in 2010 zijn door de accountant
vastgesteld



Nr. Gesubsidieerde instellingen verzamelnota 2010 Extern Jaarrek. Inh. Fin. goedk. Verlenings- Bevoor Vaststelling Te bet. Programma Codering
of aanw. toets toets acc.verkl. bedrag Schotting bedrag te verh.

Zaaknummer Alg.mid. akkoord akkoord aanwezig
WWGZ

1 Stichting Vrijwilligerscentrale Haarlem (Prestatieplan'10) 2009/244674 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 141.000,00 141.000,00 141.000,00 0,00 03.01.03 2322.4756.1100
2 Stichting Release (Prestatieplan 2010) 2009/200336 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 20.696,00 20.696,00 20.696,00 0,00 03.02.01 2341.4756.3100
3 Stichting Release (Loketfunctie BCT) 2010/014456 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 67.970,00 67.970,00 67.970,00 0,00 03.02.01 2341.4756.2460
4 Brijder Verslavingszorg (Pplan '10 Zuid-Kennemerland) 2009/141541 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 1.294.003,00 1.294.003,00 1.294.003,00 0,00 03.02.01 2341.4756.2610
5 Brijder Verslavingszorg (Pplan '10 Midden-Ken'land) 2009/141541 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 435.500,00 435.500,00 435.500,00 0,00 03.02.01 2341.4756.2620
6 Brijder Verslavingszorg (Pplan '10 Midden-Ken'land) 2009/141541 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 208.809,00 208.809,00 208.809,00 0,00 03.02.01 2341.4756.2630
7 GGZinGeest (ACT-Team) 2010/293187 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 100.000,00 100.000,00 94.983,00 -5.017,00 03.02.01 2341.4756.2410
8 GGZ Dijk en Duin (Vangnet&Advies) 2009/177849 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 214.760,00 214.760,00 214.760,00 0,00 03.02.01 2341.4756.2700
9 RIBW KAM (Maatschappelijke Opvang 2010) 2009/185256 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 89.345,00 89.345,00 89.345,00 0,00 03.02.01 2341.4756.2000

10 RIBW KAM (Maatschappelijke Opvang 2010) 2009/185256 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 170.000,00 170.000,00 170.000,00 0,00 03.02.01 2341.4756.2100
11 RIBW KAM (Maatschappelijke Opvang 2010) 2009/185256 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 89.345,00 89.345,00 89.345,00 0,00 03.02.01 2341.4756.2200
12 RIBW KAM (Maatschappelijke Opvang 2010) 2009/185256 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 65.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00 03.02.01 2341.4756.2300
13 RIBW KAM (Maatschappelijke Opvang 2010) 2009/185256 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 03.02.01 2343.4756.1060
14 Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (Pplan '10) 2009/187208 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 75.180,00 75.180,00 75.180,00 0,00 03.01.01 2301.4756.1100
15 Stichting Mondiaal Centrum Haarlem (Pplan & huur '10) 2009/168150 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 160.427,00 160.427,00 160.427,00 0,00 03.01.02 2311.4756.3000
16 Stichting Dock (Pplan '10) 2009/237502 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 2.475.681,00 2.475.681,00 2.475.681,00 0,00 04.03.01 2302.4756.1000
17 Stichting Dock (Flankerend ouderenbeleid) 2009/220074 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 149.595,00 149.595,00 144.262,00 -5.333,00 03.02.01 2345.4756.1010
18 Stichting Dock (Dagarrangementen) 2010/62833 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 68.585,00 68.585,00 42.634,00 -25.951,00 03.02.01 2343.4756.1060
19 GGZ inGeest (Maatjesproject) 2009/221640 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 58.264,00 58.264,00 54.787,00 -3.477,00 03.02.01 2343.4756.1060
20 Stichting Zorgbalans (Begeleiding psychosociaal) 2010/88378 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 03.02.01 2343.4756.1060
21 Stichting Zorgbalans (Begeleiding psychosociaal) 2010/88378 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 132.000,00 132.000,00 75.310,73 -56.689,27 03.02.01 2343.4756.1100
22 Stichting Haarlem Effect (Pplan'10) 2009/232101 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 1.123.281,00 1.123.281,00 1.123.281,00 0,00 04.03.01 2302.4756.1000
23 Stichting Haarlem Effect (Flankerend ouderenbeleid) 2010/77804 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 62.270,00 62.270,00 62.270,00 0,00 03.02.01 2345.4756.1010
24 Stichting De Baan (Prestatieplan 2010) 2009/127706 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 129.826,00 129.826,00 129.826,00 0,00 03.01.01 2301.4756.1100
25 Stichting De Baan (Prestatieplan 2010) 2009/127706 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 61.896,00 61.896,00 61.896,00 0,00 03.02.01 2343.4756.1073
26 Stichting Zorgbalans (Draagnet) 2009/167219 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 183.828,00 183.828,00 183.828,00 0,00 03.02.01 2343.4756.1070
27 Tandem (WMO) 2009/164611 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 114.000,00 114.000,00 114.000,00 0,00 03.02.01 2343.4756.1072
28 Tandem (WMO) 2009/164521 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 22.880,00 22.880,00 22.880,00 0,00 03.02.01 2343.4756.1076
29 Tandem (WMO) 2009/164521 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 03.01.03 2321.4756.1110
30 Kontext, AMW en SR 2009/185779 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 1.243.005,00 1.243.005,00 1.243.005,00 0,00 04.03.01 2351.4756.1000
31 Kontext, loket schalkwijk 2009/231944 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 182.842,00 182.842,00 182.808,00 -34,00 03.02.01 2346.4756.1100
32 Stichting Onbekende Kwaliteiten 2009/124428 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 84.506,00 84.506,00 84.506,00 0,00 03.02.01 2343.4756.1074
33 Stichting Zorgbalans, meer bewegen voor ouderen 2009/163232 Alg.mid. Ja Ja Ja Niet geëist 56.585,00 56.585,00 56.585,00 0,00 03.02.01 2345.4756.1010
34 Kontext, ouderenadviseurs 2009/207009 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 294.096,00 294.096,00 294.096,00 0,00 03.02.01 2345.4756.1020
35 Kontext, ouderenadviseurs (WMO) 2009/207009 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 204.789,00 204.789,00 204.789,00 0,00 03.02.01 2343.4756.1060
36 Kontext, ouderenadviseurs (pakket) 2010/57401 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 35.894,00 35.894,00 35.894,00 0,00 03.02.01 2343.4756.1060
37 Gemeente Haarlemmermeer (maatsch. Opvang) 2010/15226 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 692.000,00 692.000,00 692.000,00 0,00 03.02.01 2341.4756.2900
38 GGZinGeest (CpGGZ) 2009/192716 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 66.558,00 66.558,00 66.558,00 0,00 03.02.01 2342.4756.1100
39 Kontext, steunpunt huiselijk geweld 2010/22557 Extern Ja Ja Ja Ja 364.559,00 364.559,00 364.508,00 -51,00 04.03.01 2381.4791.9360
40 Blijfgroep, Oranjehuis 2010/364396 Extern Ja Ja Ja Ja 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 04.03.01 2381.4791.9331
41 Blijfgroep, vrouwenopvang en noodbed 2009/186093 Extern Ja Ja Ja Ja 1.267.550,00 1.267.550,00 1.267.550,00 0,00 04.03.01 2381.4791.9331
42 Blijfgroep, begeleiding pakketmaatregel 2010/29665 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 59.081,00 59.081,00 59.081,00 0,00 03.02.01 2343.4756.1060
43 Blijfgroep, begeleiding 2010/29665 Extern Ja Ja Ja Ja 68.919,00 68.919,00 68.919,00 0,00 03.02.01 2343.4791.9392

JOS
1 Stichting Haarlem Effect 2010/14152 Alg.mid. ja ja ja ja 90.822,00 90.822,00 90.822,00 0,00 04.01.02 2412.4756.1180
2 Stichting DOCK Haarlem 2009/200385 Alg.mid. ja ja ja ja 66.794,00 66.794,00 66.794,00 0,00 04.02.01 2431.4791.1540
3 Stichting Salomo (brede school Parkrijk) 2009/130474 Alg.mid. ja ja ja ja 54.600,00 54.600,00 54.600,00 0,00 04.02.01 2431.4756.9412
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4 Stichting Fransiscus Xaverius (st. Sint Bavo) 2009/182490 Alg.mid. ja ja ja ja 139.980,00 139.980,00 139.241,06 -738,94 04.02.01 2431.4756.1541
5 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2010/26745 Alg.mid. Ja ja ja ja 137.615,00 137.615,00 137.615,00 0,00 04.01.03 2421.4756.1000
6 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2010/26745 Alg.mid. Ja ja ja ja 27.837,00 27.837,00 27.837,00 0,00 04.01.03 2421.4756.1000
7 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2010/26745 Alg.mid. Ja ja ja ja 179.158,00 179.158,00 179.158,00 0,00 04.02.01 2431.4791.9431
8 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2010/26745 Alg.mid. Ja ja ja ja 70.452,00 70.452,00 70.452,00 0,00 04.02.01 2431.4791.9432
9 Stichting Haarlem Effect 2010/49812 Alg.mid. Ja ja ja ja 112.400,00 112.400,00 112.400,00 0,00 04.01.02 2412.4756.1000

10 Stichting Haarlem Effect 2010/57634 Alg.mid. Ja ja ja ja 44.816,00 44.816,00 44.816,00 0,00 pm 1297.4791.9651
11 Stichting Spaarne peuters 2009/143429 Alg.mid. ja ja ja ja 1.473.712,00 1.473.712,00 1.473.712,00 0,00 04.01.02 2412.4756.1125
12 Stichting Spaarne peuters 2009/143429 Alg.mid. ja ja ja ja 68.276,00 68.276,00 68.276,00 0,00 04.01.02 2412.4756.1140
13 Stichting Spaarne peuters 2009/143429 Alg.mid. ja ja ja ja 152.967,00 152.967,00 152.967,00 0,00 04.01.02 28.1953.2412C
14 Stichting Spaarnesant (Maaltijdvoorziening AS) 2009/172652 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 95.000,00 95.000,00 95.000,00 0,00 03.01.01 2301.4756.1100
15 Stichting Sint Bavo (ITK) 2009/240350 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 04.02.01 2431.4756.9413
16 Stichting Spaarne Peuters (VVE) 2009/143429 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 478.928,13 478.928,13 474.482,00 -4.446,13 04.02.01 2431.4756.9412
17 Vrijwilligerscentrale Haarlem 2009/146897 Alg.mid. ja ja ja ja 100.625,00 90.625,00 100.625,00 10.000,00 04.01.02 2412.4756.1190
18 Stichting Dock (zie tekst WWGZ) 2009/237502 Alg.mid. ja ja ja ja 32.597,02 32.597,02 32.597,02 0,00 04.01.03 2421.4756.1000
19 Stichting Haarlem Effect (zie tekst WWGZ) 2009/232101 Alg.mid. ja ja ja ja 222.469,99 222.469,99 222.469,99 0,00 04.01.02 2412.4756.1135
20 Stichting Haarlem Effect (zie tekst WWGZ) 2009/232101 Alg.mid. ja ja ja ja 11.724,00 11.724,00 11.724,00 0,00 04.01.02 2412.4756.1140
21 Stichting Haarlem Effect (zie tekst WWGZ) 2009/232101 Alg.mid. ja ja ja ja 143.954,01 143.954,01 143.954,01 0,00 04.01.02 2412.4756.1130
22 Stichting Haarlem Effect (zie tekst WWGZ) 2009/232101 Alg.mid. ja ja ja ja 55.165,00 55.165,00 55.165,00 0,00 04.01.03 2421.4756.1000
23 Stichting Haarlem Effect (zie tekst WWGZ) 2009/232101 Alg.mid. ja ja ja ja 12.537,00 12.537,00 12.537,00 0,00 04.01.03 2421.4756.1000
24 Stichting Haarlem Effect (zie tekst WWGZ) 2009/232101 Alg.mid. ja ja ja ja 26.285,00 26.285,00 26.285,00 0,00 04.02.01 2431.4756.9412
25 Stichting Haarlem Effect (zie tekst WWGZ) 2009/232101 Alg.mid. ja ja ja ja 33.232,00 33.232,00 33.232,00 0,00 04.01.02 28.1953.2412C
26 Stichting Dock (Stap-programma's) 2009/220574 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 244.400,20 244.400,20 244.400,20 0,00 04.02.01 2431.4756.9412
27 Humanitas (Home Start) 2009/66277 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 97.800,00 97.800,00 97.800,00 0,00 04.02.01 2431.4756.9412
28 Jeugdgezondheidszorg K'land (bdu J en G)) 2009/147618 Extern ja ja ja ja 2.325.627,05 2.325.627,05 2.325.627,05 0,00 04.01.03 2422.4791.1155
29 Idem (gemeentelijk deel) 2009/147618 Alg.mid. ja ja ja ja 154.031,95 154.031,95 154.031,95 0,00 04.01.03 2422.4756.1155
30 Idem, tegemoetkoming EKD 2007 2007/232334 Alg.mid. ja ja ja ja 32.484,00 32.484,00 32.484,00 0,00 04.01.03 1553112.4791.1300
31 Idem, vergoeding OVA 2010 Extern ja ja ja ja 0,00 0,00 14.553,00 14.553,00 04.01.03 2422.4791.1155
32 Stichting Topsport Kennemerland 2010/12142 Alg.mid. ja ja ja ja 95.505,00 95.505,00 95.505,00 0,00 04.03.01 2471.4756.1200
33 Stichting Sportsupport Kennemerland 2010/12150 Alg.mid. ja ja ja ja 445.000,00 445.000,00 445.000,00 0,00 04.03.01 2471.4756.1000
34 Stichting Sportsupport Kennemerland (BOS) 2010/24307 Rijk. ja ja ja ja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 04.01.03 2421.4791.1100

E&C
1 Frans Hals Museum I De hallen 2010/385272 Alg.mid. ja ja ja ja 239.376,00 239.376,00 239.376,00 0,00 06.02.02 1361.4756.1000
2 Frans Hals Museum I De hallen 2010/395073 Alg.mid. ja ja ja ja 372.163,00 372.163,00 372.163,00 0,00 06.02.02 1361.4756.1000
3 Frans Hals Museum I De hallen 2010/395073 Alg.mid. ja ja ja ja 2.424,22 2.424,22 2.424,22 0,00 06.02.02 1361.4756.1000
4 Frans Hals Museum I De hallen 2009/186120 Alg.mid. ja ja ja ja 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 06.02.02 1361.4756.1000
5 Frans Hals Museum I De hallen 2009/186120 Alg.mid. ja ja ja ja 2.346.180,40 2.346.180,40 2.330.727,40 -15.453,00 06.02.02 1361.4756.1000
6 Vereniging de Vishal 2009/146469 Alg.mid. ja ja ja ja 48.864,39 48.864,39 48.864,39 0,00 06.02.05 1391.4756.1200
7 Vereniging de Vishal 2009/146469 Alg.mid. ja ja ja ja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 06.02.05 1391.4791.1200
8 Stichting H'Art 2009/196237 Alg.mid. ja ja ja ja 156.526,17 156.526,17 156.526,17 0,00 06.02.04 1383.4756.1200

Totaalbedrag 23.089.216,19 -92.637,34


