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Kernboodschap  De gemeente wil graag dat wijkraden en bewonersinitiatieven meer ruimte krijgen 

om hun werk en wensen goed uit te kunnen voeren. Het doel is het bevorderen van 

initiatieven in de stad en het stimuleren van de goede samenwerkingsverbanden die 

daarmee samenhangen. Hiertoe worden het bewonersondersteuningsbudget en het 

leefbaarheidsbudget samengevoegd en zijn nieuwe criteria vastgesteld, waarbij 

geldt dat wijkraden die gebruik maakten van het bewonersondersteunings-budget in 

2016, nu een aanvraag dienen te doen bij dit nieuwe budget.  

Één stadsbreed toegankelijk budget biedt een helder (financieel) speelveld, waarbij 

de karakteristiek van wijkraden én bewonersinitiatieven wordt gerespecteerd. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 
 

Het college stuurt dit besluit ter bespreking naar de commissie Bestuur. Dit omdat 

met dit besluit de Bestuurlijke Agenda Zaak (2017/035344) (Toezegging 3 

modellen voorleggen in definitief voorstel Helder Speelveld) wordt afgedaan . Het 

gaat bij deze toezegging om de samenstelling van de Leefbaarheid en Initiatiefraad. 

Dit is het orgaan dat gaat besluiten over het al dan niet toekennen van de aanvragen 

voor het Leefbaarheid en Initiatiefbudget. Het college kiest in dit besluit voor 

variant 2. Het College heeft de voorkeur voor variant 2, omdat – in samenspraak 

met het “Samen Doen” Coalitieakkoord - de bewoners van Haarlem meer invloed 

krijgen op waar de gemeente op in zet. Ook is het een overzichtelijke 

samenstelling, waarbij de stadsdelen van elkaar ook weten waar op wordt ingezet 

en onderling makkelijk kan worden afgestemd.  (zie ook bijlage 2) 

De commissie kan de samenstelling van de Leefbaarheid en Initiatiefraad dan nog 

bespreken en zo nodig voor een andere variant kiezen.  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Bewonersondersteuningsbudget (2011/150835 ) zoals besproken in de commissie 

Bestuur van 29 september 2011 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2011/29-september/20:00/Uitvoeringsregeling-financiering-bewonersondersteuning-via-wijkraden/2011150835-BW-Nota-Uitvoeringsregeling-financiering-bewonersondersteuning-viawijkraden5.pdf
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Besluit College  

d.d. 21 november 2017 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het leefbaarheidsbudget en het bewonersondersteuningsbudget samen te 

voegen; 

2. De “Uitvoeringsregeling financiering bewonersondersteuning via 

wijkraden (WZ/GM/2011/150835)” te vervangen door de nieuwe 

“Uitvoeringsregeling Leefbaarheid & Initiatiefbudget”, per 1 januari 2018; 

3. De stadsbreed opererende Leefbaarheid en Initiatiefraad als volgt samen te 

stellen: Bestaand uit 6 leden, 1 ambtenaar en 5 burgers (1 uit elk stadsdeel). 

De bewoners hebben een stem, de ambtenaar niet. Deze fungeert als 

secretaris; (Zie bijlage 2) 

 

de secretaris,                      de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Het erkennen van onderlinge afhankelijkheid tussen inwoners en stadsbestuur staat centraal 

in het coalitieprogramma “Samen Doen”. Samen met bewoners willen we hier als gemeente 

vorm aan geven. Met vertegenwoordigers van wijkraden, bewonersinitiatieven, raadsleden en 

gemeente is daarom een stadsconferentie georganiseerd in januari 2016.  

 

Tijdens de conferentie kwam onder andere naar voren dat zowel wijkraden als 

bewonersinitiatieven (bij goed functioneren) van groot belang zijn voor de stad en haar 

bewoners en gebruikers, maar dat de gemeentelijke budgetten momenteel niet voor beide 

partijen even goed bereikbaar zijn. Momenteel heeft een wijkraad de beschikking over twee 

budgetten, het wijkraadbudget en het bewonersondersteuningsbudget. De gemeente wil graag 

dat wijkraden en bewonersinitiatieven meer ruimte krijgen om hun werk en wensen goed uit 

te kunnen voeren. Beiden dragen immers in belangrijke mate bij aan het welzijn en de 

cohesie in de stad.  

 

In dit besluit worden bewonersondersteuningsbudget en leefbaarheidsbudget samengevoegd 

en zijn nieuwe criteria vastgesteld, waarbij geldt dat wijkraden die gebruik maakten van het 

bewonersondersteuningsbudget in 2016 en daarvoor, daar nu een aanvraag voor dienen te 

doen bij dit budget.  
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2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. Het leefbaarheidsbudget en het bewonersondersteuningsbudget samen te voegen; 

2. De “Uitvoeringsregeling financiering bewonersondersteuning via wijkraden 

(WZ/GM/2011/150835)” te vervangen door de nieuwe “Uitvoeringsregeling 

Leefbaarheid & Initiatiefbudget”, per 1 januari 2018; 

3. De stadsbreed opererende Leefbaarheid en Initiatiefraad als volgt samen te stellen: 

Bestaand uit 6 leden, 1 ambtenaar en 5 burgers (1 uit elk stadsdeel). De bewoners 

hebben een stem, de ambtenaar niet. Deze fungeert als secretaris; (Zie bijlage 2) 

 

3. Beoogd resultaat 

Het doel is het bevorderen van initiatieven in de stad en het stimuleren van de goede 

samenwerkingsverbanden die daarmee samenhangen. Een bredere communicatie met de stad 

over de mogelijkheden van financieringsinitiatieven wordt als middel ingezet, door ook 

bewoners te laten plaatsnemen in de Leefbaarheid & Initiatiefraad. Meer maatwerk is 

mogelijk voor goede initiatieven uit de stad; een eenvoudig vindbaar en duidelijk budget voor 

initiatieven uit de stad én voor wijkraden. De schotten tussen de huidige budgetten zullen 

worden weggenomen, waarmee ook ruimte ontstaat in de wijze waarop én waaraan 

beschikbare gelden besteed kunnen worden door wijkraden en initiatiefnemers.  

 

4. Argumenten 

Het voorstel past in het huidige coalitieprogramma. 

Het creëren van een helder speelveld en de manier waarop dit wordt vormgegeven past 

binnen de doelstelling van het coalitieprogramma “Samen Doen” en voldoet aan de vraag 

vanuit de stad. Één stadsbreed toegankelijk budget biedt een helder (financieel) speelveld, 

waarbij de karakteristiek van wijkraden én bewonersinitiatieven wordt gerespecteerd.  

 

Het besluit steunt op een breed draagvlak 

Het collegebesluit is voorbereid door een werkgroep bestaande uit ambtenaren, 

wijkraadsleden en initiatiefnemers uit Haarlem, die ook deelgenomen hebben aan de 

stadsconferentie in januari 2016. De uitkomsten hiervan hebben bijgedragen aan de 

totstandkoming van dit besluit.  

 

Budgetten voor ondersteuning van initiatieven worden toegankelijk voor alle bewoners 

Op dit moment hebben bewonersinitiatieven geen toegang tot vergelijkbare financiële 

middelen als wijkraden. De wijkraden hebben nu beschikking over het wijkradenbudget, die 

in de huidige vorm blijft bestaan, en het bewonersondersteuningsbudget. In dit voorstel 

worden het leefbaarheidsbudget en het bewonersondersteuningsbudget samengevoegd tot één 

budget: het Leefbaarheid & Initiatiefbudget. Alle bewoners van Haarlem krijgen dan de 

mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor financiering van een initiatief vanuit dit budget, 

inclusief de wijkraden.  

 

 

Budgetten zijn makkelijker inzetbaar door versoepeling van de criteria 

Bij de huidige budgettering zit inflexibiliteit in de criteria voor uitgaven uit het budget, omdat 

de afzonderlijke budgetten te specifiek zijn ingekaderd.  
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Bij het ontschotten worden de criteria aangepast en versoepeld (zie bijlage), met als doel voor 

alle bewoners van Haarlem een toegankelijk budget te faciliteren ten behoeve van het 

initiëren van buurt- of wijkgerichte activiteiten.  

 

De huidige budgetten voor bewonersondersteuning worden beter benut door deze voor een 

ieder open te stellen.  

De wijkraden hebben nu, naast hun wijkradenbudget, de beschikking over het 

bewonersondersteuningsbudget. Na afloop van het boekjaar storten wijkraden vaak een deel 

van het bewonersondersteuningsbudget ongebruikt terug. Het Leefbaarheid & Initiatiefbudget 

wordt gebruikt voor aanvragen uit de hele stad, wijkraden én initiatiefnemers. De 

verwachting is dat het budget daarom ook beter gebruikt gaat worden door en voor de stad.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Alle zienswijze indieners en de leden van de werkgroep hebben de beantwoording op de 

zienswijzen (Bijlage 3) ingezien. De Stichting Westelijk Tuinbouw Gebied en de wijkraden 

Binnenstad, Vijfhoek en Raaks en Doelen hebben laten weten akkoord te gaan met de 

beantwoording.  

 

6. Uitvoering 

Huishoudelijk Reglement 

Na vaststelling van dit besluit zal de Leefbaarheid & Initiatiefraad op korte termijn overgaan 

tot vaststelling van het Huishoudelijk Reglement. Hierin worden enkel zaken van praktische 

en organisatorische aard omschreven. Dit reglement zal passen binnen de door het college 

vastgestelde uitvoeringsregeling.  

 

Gebiedsverdeling budgetten 

De bestaande budgetsverdeling vanuit het Bewonersondersteuningsbudget en het 

Leefbaarheidsbudget wordt (vooralsnog) in stand gehouden. Dit betekent dat de verdeling 

plaatsvindt over de 5 stadsdelen om zo een eerlijke distributie van de beschikbare gelden 

mogelijk te maken. Voor 2017 bedragen het leefbaarheidsbudget en het 

bewonersondersteuningsbudget samen circa €230.000,--. Bij verdeling over vijf gebieden op 

basis van inwonersaantal, is de staffel als volgt: 

 

 

 

Stadsdeel Inwoners 
%van de 
stad budget 

Centrum 13.657 8,64% € 20.278 

ZuidWest 33.923 21,45% € 50.368 

Oost 21.823 13,80% € 32.403 

Noord 56.072 35,46% € 83.255 

Schalwijk 32.648 20,65% € 48.475 

  158.123 100,00% € 234.779 
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Het voorstel is in 2018 te starten met deze budgetten en als in de loop van het jaar blijkt dat er 

in een gebied een tekort ontstaat, wordt dit opgevangen vanuit de andere stadsdelen, mocht 

daar een overschot zijn.  

 

Ondersteuning en communicatie 

Er wordt een stadsbreed communicatieplan gemaakt door de gemeente om het nieuwe budget 

onder de aandacht te brengen. Daarnaast zullen, na ingang van de nieuwe regeling, alle 

wijkraden die momenteel gebruik maken van het bewonersondersteuningsbudget individueel 

extra worden gewezen op de mogelijkheid om aanvragen voor hetzelfde gebruik in 2018 in te 

dienen. Waar nodig zullen wijkraden hierbij in het eerste jaar van de nieuwe regeling worden 

ondersteund door de gemeente. 

 

Andere subsidiemogelijkheden 

De Leefbaarheid & Initiatiefraad heeft kennis van andere (gemeentelijke) subsidies en zal 

daar naar verwijzen indien een initiatief beter binnen een andere subsidie past. Hiermee 

kunnen bewonersinitiatieven op een snelle en efficiënte wijze financiële ondersteuning 

verkrijgen.  

 

Leefbaarheid & Initiatiefraad 

Om de aanvragen voor het Leefbaarheid & Initiatiefbudget samen met de stad te kunnen 

beoordelen wordt de ‘Leefbaarheid & Initiatiefraad’ geformeerd. Deze is zodanig 

samengesteld dat, gezamenlijk, de haalbaarheid en het belang van een aanvraag voor Haarlem 

beoordeeld kan worden. Voor alternatieve samenstellingen van de Leefbaarheid & 

Initiatiefraad, zie bijlage 2.  

 

Proefperiode 

Er komt een proefperiode voor de Uitvoeringsregeling van het Leefbaarheid & 

Initiatiefbudget van twee jaar. In het tweede jaar kunnen aanpassingen worden toegevoegd, 

waarna het Leefbaarheid &Initiatiefbudget bij succesvol functioneren definitief wordt per 1 

januari 2020. 

 

7. Bijlagen 

Bijlage 1.  Uitvoeringsregeling Leefbaarheid & Initiatiefbudget 

Bijlage 2.  Alternatieven samenstelling Leefbaarheid & Initiatiefraad 

Bijlage 3.  Beantwoording zienswijzen 

 

 

 

 


