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In december 2018 heeft de gemeente Haarlem van het Rijk een eenmalige
decentralisatie-uitkering ontvangen van €250.000 om de aanpak van eenzaamheid
te versnellen. Het college kiest er voor om dit bedrag duurzaam in te zetten door
de besteding ervan te spreiden over vijf jaar en het toe te voegen aan het budget
voor de sociale basis. Hierbij kan optimaal worden aangesloten op de activiteiten
bij gebied van ontmoeting die al plaatsvinden.
Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie. Gezien de
raakvlakken van dit onderwerp met de nota ‘Kaderstelling Sociale Basis 2020’
wordt dit collegebesluit gelijktijdig aan u aangeboden.
1. 2018/566771: Collegebesluit Sociale Basis, commissie Samenleving van 6
december 2018
2. 2018/757326: Activiteiten Coalitie Haarlem Ontmoet, commissie Samenleving 7
februari 2019
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
om de eenmalige decentralisatie-uitkering eenzaamheid van € 250.000 gelijkmatig
te spreiden over vijf jaar: €50.000 per jaar en te verwerken in de 1e financiële
bijstelling 2019.
de secretaris,

de burgemeester,

1. Inleiding
In de septembercirculaire 2018 is aangekondigd dat er eenmalig € 3,5 miljoen beschikbaar komt voor
de aanpak van eenzaamheid. Er zijn 16 gemeenten, variërend van groot naar klein, geselecteerd op
basis van de hoogste eenzaamheid percentages (56% en hoger). Bron is onderzoek uit 2016 van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM. In de decembercirculiaire van 2018 is de
verdeling van deze middelen gepubliceerd. Voor Haarlem komt een eenmalig bedrag van € 250.000

Kenmerk: 2019/201817

1/2

beschikbaar. Er is geen formele verantwoording nodig. Wel wil het Rijk graag geïnformeerd worden
over de manier waarop het geld wordt ingezet.
2. Besluitpunten college
Het college besluit:
om de eenmalige decentralisatie-uitkering eenzaamheid van € 250.000 gelijkmatig te spreiden
over de jaren 2019 t/m 2023: €50.000 per jaar en te verwerken in de 1e financiële bijstelling
2019.
3. Beoogd resultaat
Een duurzame aanpak om eenzaamheid tegen te gaan waardoor minder Haarlemmers eenzaamheid
ervaren.
4. Argumenten
1. In 2019 €50.000 extra inzet voor nieuwe initiatieven uit de stad
In 2019 wordt vanuit deze uitkering €50.000 extra geïnvesteerd om eenzaamheid tegen te gaan.
Naast de middelen die al besteed zijn aan de Coalitie Haarlem Ontmoet (2018/757326) is het
mogelijk om dit jaar nieuwe initiatieven te ontplooien. De Coalitie Haarlem Ontmoet is een
samenwerking tussen 17 partners uit de sociale basis die samen projecten uitvoeren om
eenzaamheid in Haarlem effectiever en efficiënter tegen te gaan. Binnen de Coalitie is veel expertise
beschikbaar over wat effectieve interventies zijn. Daarom betrekt het college hen bij de besteding
van de middelen voor 2019 aan concrete nieuwe initiatieven.
2. Binnen de nieuwe sociale basis is ontmoeting een van de hoofdthema’s
Door in de jaren 2020-2023 jaarlijks €50.000 extra beschikbaar te stellen aan het thema “ontmoeten”
is er meer armslag om eenzaamheid te voorkomen en tegen te gaan.
5. Risico’s en kanttekeningen
Geen
6. Uitvoering
 In 2019 wordt er €50.000 beschikbaar gesteld voor (nieuwe) bewonersinitiatieven t.b.v. het
bestrijden en voorkomen van eenzaamheid. Hierbij betrekt de gemeente de partners in de
Coalitie Haarlem Ontmoet onder meer door via dit breed vertakte netwerk van gevestigde
partijen en nieuwe initiatieven op korte termijn om concrete voorstellen te vragen.
 In 2020-2023 wordt voortgebouwd op de aanpak in de Coalitie Haarlem Ontmoet. Door de
middelen toe te voegen aan de sociale basis kan bij de uitvraag extra nadruk en inzet
gevraagd worden aan alle nieuwe en bestaande partners om eenzaamheid te voorkomen en
tegen te gaan.
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