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DOEL: Informeren
Tijdens de commissiebehandeling over de bezuinigingen op subsidies van 24 maart bleek, dat de
commissieleden nog een aantal vragen en opmerkingen hadden. In deze nota informeert het college de
commissie over de geplande werkwijze tot aan de kadernota.
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Onderwerp: Spoor bezuinigingen op subsidies tot aan kadernota 2011
Reg. Nummer: Stz/mgt 2011/94305

1. Inleiding
Op 3 februari jl. (commissiebehandeling 1 maart) heeft het college besloten op
welke gesubsidieerde organisaties zij van plan is te gaan bezuinigen in de periode
2012- 2018. In het collegebesluit van 15 maart (commissiebehandeling 24 maart)
heeft het college tot een beperkt aantal wijzigingen besloten op basis van de
bespreking in de commissies, de gesprekken met de organisaties en de ingediende
zienswijzen. Deze voorgenomen bezuinigingen worden één op één in de kadernota
verwerkt.

Tijdens de commissiebehandeling van 24 maart bleek, dat de commissieleden nog
een aantal vragen en opmerkingen hadden. De raadsleden leken ervan uit te gaan
dat er vooruitlopend op de kadernota behandeling opnieuw een voorgenomen
besluit van het college komt, met daarin andere voorstellen. In deze nota informeert
het college de commissie over de geplande werkwijze tot aan de kadernota.

2. Kernboodschap
Het college heeft de vragen en opmerkingen uit recente commissiebehandelingen
over de bezuinigingen op de subsidies nogmaals zorgvuldig bekeken. In de bijlagen
zijn de toelichtingen bij de voorstellen aangevuld op basis van deze opmerkingen.

Het college heeft nog geen concrete raadsbreed gedragen wijzigingsvoorstellen
kunnen destilleren uit de commissiebehandelingen. Het college gaat er vanuit dat de
raad eventuele wijzigingen tijdens de behandeling van de kadernota via moties en
amendementen zal aanbrengen.

3. Bevindingen
Als basis voor de besluitvorming is eerder door het college en de commissies
bestuur en samenleving een set van criteria vastgesteld (de meetlat).

De organisaties zijn in de gelegenheid gesteld een zienswijze over de bezuiniging
naar voren te brengen. De raad heeft over dit onderwerp een inspreekavond
georganiseerd. Tijdens deze commissiebehandeling is toegezegd dat de raad via de
commissies geïnformeerd zou worden over deze zienswijzen en de reactie van het
college daarop. Dit is afgelopen 15 maart (commissiebehandeling 24 maart)
gebeurd.

Tijdens de commissiebehandeling is de indruk ontstaan dat er door het college met
concrete suggesties uit de commissies te weinig is gedaan. Naar aanleiding hiervan
zijn de verslagen van de commissies nagelopen op concrete suggesties en vragen.
Hierbij is gekeken of er concrete vragen zijn gesteld waarop het college nog niet
gereageerd heeft. Waar mogelijk is een nadere toelichting gegeven in de brieven
van de portefeuillehouders die als bijlagenbij deze nota zijn gevoegd.

Daarnaast is bekeken of er concrete en door een meerderheid van de raad gedragen
suggesties voor wijziging van de voorstellen zijn gedaan, voorzien van een
dekkingsvoorstel. Het resultaat hiervan is als volgt.
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Op 24 maart jl. zijn in de commissies bestuur en beheer (programma’s 1, 8, 9 en
10) - voor zover bekend - geen concrete suggesties, voor wijzigingen naar voren
gekomen.

In de commissie samenleving (programma’s 3, 4 en 7) is door een deel van de
commissieleden gesproken over het mogelijk hanteren van de kaasschaaf (een
generieke korting) voor tenminste de jaarschijf 2012. Op basis van 10% over de
periode 2012-2018 betekent dit ruwweg een korting van een kleine 1,5% per jaar
voor alle organisaties in het sociale domein.

Het nu toch hanteren van de kaasschaaf staat haaks op de systematiek waarmee de
bezuinigingen tot stand zijn gekomen. De door het college aan de hand van criteria
afgewogen keuzes worden terzijde geschoven en dat kan leiden tot ongewenste
consequenties. Een voorbeeld daarvan is dat vrijwilligersorganisaties, die in 2012
zijn ontzien in de voorstellen, alsnog geconfronteerd worden met 1,5% bezuiniging
in 2012.

Een aantal fracties in de commissie ontwikkeling (programma’s 5 en 6) heeft de
meest concrete suggesties op tafel gelegd. De commissie heeft voorgesteld de
volgende bezuinigingen ingaande 2013 te wijzigen of in te trekken. De bezuiniging
op de Nieuwe Vide deels ongedaan maken (nadeel van € 40.000). De bezuiniging
op de Vishal verlagen met € 15.000, de Wereld Kindertheater met € 39.000, de
stadsdichter met € 3.000 en de bezuiniging op het amateurkunstbudget verlagen met
€ 50.000. In totaal betekent dit een nadeel van € 147.000. Bovendien wil de
commissie geen overheveling van € 43.000 van het amateurkunstbudget naar het
Cultuur Stimuleringsfonds. De amateurkunstregeling blijft dan bestaan.
De commissie heeft als dekking voorgesteld meer te bezuinigen op City Marketing
Haarlem en evenementen., te weten een extra bezuiniging op City Marketing
Haarlem van € 70.000, een extra bezuiniging op evenementen: € 50.000 en een
bezuiniging op het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem van € 15.000. Ook heeft de
commissie voorgesteld de subsidie aan de VAC van € 5.000 te betalen uit
bewonersondersteuning.

Het college zet vraagtekens bij de door de commissieleden gesuggereerde dekking
van deze voorstellen. De door de commissie gesuggereerde dekking uit het
noodfonds evenementen voor een bedrag van € 100.000 is niet mogelijk, omdat het
noodfonds een eenmalige impuls voor de evenementen in 2010 (jaarrekening 2009)
was. Het Cultuur Stimuleringsfonds bestaat deels uit matchingsgelden voor de
bijdrage uit het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie. In 2012 wordt duidelijk
of dit landelijke fonds ook na 2012 blijft bestaan. Het is mede afhankelijk van de
landelijke keuze of een korting van € 15.000 op het Cultuur Stimuleringsfonds per
2013 reëel is.

Het college ziet eventuele wijzigingsvoorstellen graag tegemoet bij de behandeling
van de Kadernota en handhaaft zijn besluit van 15 maart 2011. Wijzigingen die
kunnen rekenen op een raadsmeerderheid, voorzien van een dekkingsvoorstel, zal
de raad tijdens de behandeling van de kadernota via moties en amendementen
kunnen aanbrengen. Het collegebesluit van 15 maart (commissiebehandeling 24
maart) wordt één op één in de kadernota verwerkt.

In de bijlage A is het stappenplan van het presidium opgenomen, inclusief een
reactie van het college.
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5. Bijlagen
A. Reactie op stappenplan presidium d.d. 30 maart 2011
B. Reactie op behandeling Commissie Bestuur
C. Reactie op behandeling Commissie Samenleving
D. Reactie op behandeling Commissie Ontwikkeling
E. Totaaloverzicht subsidies inclusief bezuinigingen
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Bijlage A

Het stappenplan van het presidium
Het presidium heeft, op basis van de behandeling van de documenten over de
bezuinigingen, een eigen stappenplan samengesteld. Hieronder treft u het
stappenplan aan, inclusief een reactie van het college.

1. De bezuinigingen op subsidies zijn op 24 maart besproken in de
commissies. In de verschillende commissies zijn suggesties/voorstellen
gedaan voor veranderingen in de voorgenomen bezuinigingen. Afgesproken
is dat B&W deze suggesties/voorstellen weegt en begin april met een notitie
daarover naar de raad komt.

Het college behandeld de nota op 19 april in het college geagendeerd. De nota kan
op 28 april in de commissies worden behandeld.

2. Het presidium verwacht van die notitie dat dit niet alleen een reactie is per
organisatie, maar ook een samenhangende reactie per cluster van
organisaties, dan wel een weging vanuit de visie op een bepaald
beleidsterrein.

Een dergelijke toezegging is, voor zover nu bekend, alleen voor het cluster cultuur
gedaan. Voor de overige clusters wordt vooral gefocust op vragen en suggesties uit
de commissies. Het college verwerkt in de bijlage bij de nota de vragen en
suggesties van de commissies. Een samenhangende reactie per cluster wordt
– gezien de toezegging aan de commissie Ontwikkeling – alleen voor het cluster
cultuur opgesteld.

3. OPTIONEEL : Als deze notitie er begin april is, beziet het presidium hoe en
op welk moment het gesprek raad-organisaties hierover wordt
georganiseerd. Daarbij gaat het in het bijzonder om de instellingen waar
een voorstel tot verandering aan de orde is, maar niet exclusief. De vorm,
bijv. plenair of commissiegewijs moet nog worden bezien. Presidium
verzoekt de raadsleden hiervoor vooralsnog woensdagavond 27 april te
reserveren.

Deze stap wordt door de griffie georganiseerd.

4. Als de B&W-notitie er is, beziet het presidium of deze datum inderdaad
wordt benut, dan wel dat het gesprek met de organisaties in de periode na
het verschijnen van de kadernota wordt georganiseerd.

Deze stap wordt door de griffie georganiseerd.


