
 

 Kenmerk: 2018/585311 1/3 

 

Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Aanpassing art 4 Uitvoeringsregeling subsidiering Funderingsonderzoek 2018; geen plafondbedragen 

Rozenprieel of rest van Haarlem. 

 

Nummer 2018/585311 

Portefeuillehouder Meijs, M.-Th. 

Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling 

Afdeling PCM 

Auteur Krikke, J. 

Telefoonnummer 023-5113997 

Email  jkrikke@haarlem.nl 

Kernboodschap  De gemeente Haarlem heeft een uitvoeringsregeling voor funderingsonderzoek 

vastgesteld. Er is een plafond aangegeven in de uitvoeringsregeling 2018 voor de 

rest van Haarlem en het Rozenprieel. In de afgelopen maanden is ervaring 

opgedaan met de bestaande regeling. De voortgang van het funderingsonderzoek 

door particuliere eigenaren in het Rozenprieel is langzamer dan verwacht. Om die 

reden is het plafond voor het Rozenprieel niet volledig benut. Momenteel is het 

plafond voor overig Haarlem bijna bereikt. Het totale plafond van de regeling is 

nog niet bereikt. Indien er geen aanpassing komt van de uitvoeringsregeling, 

zullen aanvragen van buiten het Rozenprieel afgewezen moeten worden. Om die 

reden wordt een wijziging voorgesteld ten opzichte van de eerdere regeling. Dit 

betreft het loslaten van de specifieke plafondbedragen het Rozenprieel en de rest 

van Haarlem. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Niet van toepassing 

 

Het college is bevoegd om, binnen de kaders van de bestaande Algemene Subsidie 

Verordening, een uitvoeringsregeling vast te stellen waarmee deze subsidie voor 

funderingsonderzoek kan worden uitgevoerd. De aanpassing is passend binnen 

het beschikbaar gestelde budget. 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Uitvoeringsregeling subsidiering funderingsonderzoek (2017/495260) zoals 

vastgesteld in collegevergadering 5 december 2017. 

- Uitvoeringsregeling subsidiering funderingsonderzoek Rozenprieel 2017 

(2017/293662) zoals vastgesteld in collegevergadering 11 juli 2017.  

- Informatienota wijkaanpak Rozenprieel (2017/152902) zoals besproken in de 

collegevergadering van 23 mei 2017 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017495260-1-Uitvoeringsregeling-subsidie-funderingsonderzoek.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017293662-1-Subsidiering-Funderingsonderzoek-Rozenprieel-gemeente-Haarlem-2017.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017152902-1-Wijkaanpak-Rozenprieel.pdf


 Kenmerk: 2018/585311 2/3 

 

 

Besluit College  

d.d. 2 oktober 2018 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  
1. Artikel 4 van de uitvoeringsregeling subsidiering funderingsonderzoek 

gemeente Haarlem 2018 te wijzigen en geen specifieke plafondbedragen te 

hanteren voor verschillende delen van de stad. 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  
Op 5 december is een uitvoeringsregeling vastgesteld voor het subsidiëren van funderingsonderzoek 

in 2018. Het plafondbedrag voor Overig Haarlem is bereikt terwijl er nog aanvragen zijn 

binnengekomen. Het totale plafond van €100.000 is nog niet bereikt. De verwachting is dat deze ook 

niet bereikt zal worden, gezien de voortgang in de eerste 9 maanden van het jaar. Deze regeling 

loopt 31 december van dit jaar af.  

2. Besluitpunten college 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. Artikel 4 van de uitvoeringsregeling subsidiering funderingsonderzoek gemeente Haarlem 

2018 te wijzigen en geen specifieke plafondbedragen te hanteren voor verschillende delen 

van de stad. 

3. Beoogd resultaat 

Met deze aanpassing wordt de subsidie beter benut en kunnen aanvragen van buiten het 

Rozenprieel in 2018 nog worden toegestaan. Dit levert een beter inzicht op in de daadwerkelijke 

omvang en ernst van de funderingsproblemen in de gemeente Haarlem. 

 

4. Argumenten 
1 Aanvragen van buiten het Rozenprieel kunnen niet meer worden toegestaan 

Wanneer de uitvoeringsregeling niet aangepast wordt, zullen subsidieaanvragen voor 

Funderingsonderzoek van huiseigenaren buiten het Rozenprieel afgewezen moeten worden. 
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2 Het besluit past binnen het budget dat is gekoppeld aan de uitvoeringsregeling 

funderingsonderzoek. 

Het totale subsidieplafond zal niet worden aangepast, door het loslaten van de onderverdeling 

kunnen meer huiseigenaren geholpen worden. Indien er geen aanpassing komt zal het 

funderingsonderzoek in Overig Haarlem naar waarschijnlijkheid niet plaatsvinden. 

 

3 Het plafond voor Rozenprieel is nog niet bereikt en zal naar verwachting niet worden bereikt. 

Er is nog ruimte binnen het totaal budget om aanvragen van buiten het Rozenprieel toe te staan. De 

verwachting is dat het plafond voor Rozenprieel in de laatste drie maanden niet bereikt zal worden. 

5. Risico’s en kanttekeningen 
1 Er komen in het eind van 2018 toch meer aanvragen binnen vanuit het Rozenprieel dan nu 

verwacht. 

De situatie kan zich voordoen dat men in het laatste kwartaal toch besluit om onderzoek te doen 

waardoor huiseigenaren in het Rozenprieel geen subsidie kunnen ontvangen in 2018. De ervaring is 

dat er veel tijd zit tussen de subsidieaanvraag en het daadwerkelijk doen van onderzoek. Het risico 

lijkt daardoor beperkt. Een besluit voor voortzetting van de subsidieregeling in 2019 en 2020 wordt 

voorbereid. Het benodigde budget hiervoor is gereserveerd is in de kadernota/begroting. De 

huiseigenaren kunnen dan onder de nieuwe regeling van 2019 alsnog onderzoek doen. 

6. Uitvoering 
De uitvoering van deze regeling is in handen van het gemeentelijke Subsidiebureau. Technische 

toetsing van aanvragen is uitbesteed aan het KCAF. Na vaststelling van de aangepaste regeling moet 

deze officieel gepubliceerd worden. De informatie over de uitvoeringsregeling zal ook op de 

gemeentelijke website aangepast worden. De regeling treedt in werking na officiële publicatie. 

Publicatie zal daarna ook plaatsvinden op de gemeentelijke website.  

7. Bijlagen 
- Besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidiering Funderingsonderzoek 2018 

 

  

 

 

 

 


