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1. Inleiding 

Sinds 2015 geldt de subsidieregeling subsidies sociale initiatieven. Op 12 april jl. heeft het 

college besloten een adviescommissie samen te stellen met externe leden die advies uitbrengt 

over de aanvragen om subsidie op grond van deze regeling (2016/61502).   

Er zijn drie kandidaten geselecteerd die voorgedragen worden voor benoeming als lid van de 

adviescommissie. De duur van de benoeming loopt parallel aan de termijn van de 

subsidieregeling, van  rechtswege tot 2020 of eerder bij stopzetten van de regeling.  

De leden van de adviescommissie ontvangen een vergoeding op grond van de Verordening 

geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en fractieassistentie.  

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit  

a. mevrouw C. van Oerle, regent bij Sint Jacob Godshuis en directeur Burghave; 

b. mevr. mr. M. Vallenduuk, advocaat en kennis van sociaal ondernemerschap; 

c. de heer F. van Erkel, directeur Challenge Lab, kennis van innovatieve projecten 

en verbinder, 

te benoemen tot leden van de adviescommissie subsidies sociale initiatieven van 2016 

t/m 2019.   

2. De betrokken personen ontvangen na besluitvorming in de vorm van een brief  informatie 

over dit besluit.  

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

 

3. Beoogd resultaat 

De eerder ingestelde adviescommissie voor de subsidieregeling sociale initiatieven 

(2016/61502) wordt met mensen van buiten de gemeentelijke organisatie bemenst om de 

onafhankelijkheid van de advisering te waarborgen.  

 

4. Argumenten 
De externe leden van de adviescommissie brengen deskundigheid van buiten de organisatie 

in. 

De te benoemen leden van de commissie hebben kennis van de Haarlemse samenleving en 

het sociale domein in Haarlem en brengen voor de advisering over de subsidieaanvragen met 

name kennis in van innovatie en onderlinge verbindingen. De commissie wordt ambtelijk 

ondersteund door de ambtelijke organisatie zodat de kennis over het reeds aanwezig aanbod 

geborgd is.   

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Kandidaten brengen al advies uit over de eerste tranche aanvragen 2016. 

Het collegebesluit om de kandidaten te benoemen is door de vakantieperiode en het politieke 

reces, pas mogelijk op 23 augustus. De uiterste datum waarop de beschikkingen door de 

aanvragende organisaties moeten zijn ontvangen is echter al 1 september. Mondeling heeft 

het college er daarom mee ingestemd dat de nieuwe commissie al begint vóór 23 augustus om 

op tijd advies te kunnen uitbrengen over de subsidieaanvragen.  
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6. Uitvoering 

De betrokkenen ontvangen schriftelijk bericht over de benoeming.  

De commissie wordt ambtelijk ondersteund door de beleidsadviseur van de afdeling WWGZ.  

 

7. Bijlagen 

Geen. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


