
Aanvrager Toegekend 

bedrag 2019

Aanvraag 2020 Toekenning 

2020

Toelichting

Aangepast vervoer ZK (Rolmobiel)  €              40.320 € 40.320 € 40.320

Bibliotheek Zuid-Kennemerland  €              20.000 € 63.560 € 48.000 Aanvraag omvat Bibliotheekabonnementen HaarlemPas houders (€ 

20.000 toegekend), Bibliotheek aan Huis (voorheen UVV), € 3.000 

toegekend), VoorleesExpress (voorheen OAB-financiering; € 25.000 

toegekend) en Taalmaatjesproject/Gilde SamenSpraak (€ 15.000 niet 

toegekend; blijft in 2020 nog bij Vrijwilligerscentrum). 
Bijna Gratis Markt  €              25.500 € 25.500 € 25.500
Brijder Verslavingszorg BV  €            132.179 € 132.179 € 132.179
Brownies en Downies  €              28.500 € 28.500 € 28.500
Buitengewoon  €              48.830 € 48.830 € 48.830
Bureau Discriminatiezaken 

Kennemerland

 €              51.816 € 51.870 € 51.870

Buurtbedrijf haarlem  €            102.800 € 130.000 € 100.000 Aanvraag € 30.000 voor ophalen illegaal geplaatst grofvuil niet 

toegekend; wordt in 2020 gefinancierd uit budget beheer en onderhoud.

De Baan  €            245.026 € 245.000 € 245.000
De Linde  €            234.384 € 228.000 € 228.000
Dock Haarlem  €         3.519.780 € 3.541.308 € 3.348.950 Op de basissubsidie is naar de mening van het college in 2020 een korting 

wenselijk van € 170.830 op het jeugd- en jongerenwerk. Door keuzes te 

maken in wijken kan een deel van het jongerenwerk van Dock per 1 

januari 2020 worden beëindigd. Hierdoor ontstaat ruimte voor 

continuïteit bij andere organisaties die met jeugd werken.

Fonds Urgente Noden  €              50.000 € 50.000 € 50.000
Generation Why  €              46.260 € 54.450 € 0 Leveren preventie-activiteiten op scholen om de zelfredzaamheid van 

jongeren te versterken. Worden nu ook deels door onderwijs ingehuurd. 

De mening van het college is dat dat aandeel vergroot kan worden zodat 

de subsidie afgebouwd kan worden.
GGZ inGeest (Participatieteam 

Actenz)

 €              31.182 € 0 € 0 Geen subsidie 2020. Subsidiebudget wordt ingezet voor 

Herstelacademie.
GGZ inGeest (Prezens)  €              76.904 € 76.839 € 76.839
Haarlem Effect € 3.158.682 € 3.166.887 € 3.158.682 Totale aanvraag bedraagt € 3.544.397. Hiervan is € 3.166.887 

basissubsidie. Deze basissubsidie wordt toegekend op het bedrag voor 

2019 (zonder indexering). Het aandeel sociaal wijkteam in de totale 

aanvraag (€ 180.540) wordt hier buiten beschouwing gelaten. Het 

restererende deel van de totale aanvraag (€ 196.970) betreft 

continuering van incidenteel gefinancierde activiteiten/initiatieven en is 

hieronder onder 'initiatieven' opgenomen.

Haarlem Sjopper € 0 € 0 € 0 Geen aanvraag 2020; initiatief is beëindigd. In 2018 was er € 20.000,- 

toegekend. Dit bedrag telt wel mee in het totaal beschikbare budget.

Humanitas Noordwest € 89.000 € 81.818 € 81.818 € 53.306 Begeleide Omgangsregeling toegekend; € 28.512 Meldpunt 

Schulddienstverlening toegekend.
Jeugdfonds Sport en Cultuur € 222.640 € 275.000 € 222.640 Hogere aanvraag niet toegekend; het college is van mening dat 

meerkosten gedekt moeten worden uit externe fondsen.

Juttersgeluk € 48.830 € 48.830 € 48.830
Kcoetz Wijkgerichte Zorg € 102.800 € 87.600 € 87.600 Lagere aanvraag door wijzigingen in het informatiepunt en door uitname 

egalisatiereserve.
Kennemerhart € 625.662 € 627.097 € 625.662
KiKiD € 121.427 € 121.427 € 121.427
L & F Advies- & Voorlichting € 33.000 € 33.000 € 33.000
Landzijde € 238.697 € 238.697 € 238.697
Leergeld Haarlem en Zandvoort € 150.000 € 175.000 € 150.000 Hogere aanvraag niet toegekend. We monitoren het aantal 

daadwerkelijke verstrekkingen en – afhankelijk van beschikbaarheid van 

budget kindgelden – wegen we af of een aanvullende subsidie mogelijk 

is.
Leger des Heils € 0 € 0 € 0 Geen aanvraag 2020. In 2018 was er € 38.500,- toegekend. Dit bedrag telt 

wel mee in het totaal beschikbare budget.
Lievegoed € 180.671 € 175.275 € 175.275
MEE & de Wering € 611.823 € 1.178.197 € 611.823 Aangevraagde bedrag is inclusief inzet in sociaal wijkteam; dit wordt 

apart bekostigd uit daarvoor gereserveerd budget.
Meerwaarde € 40.280 € 40.280 € 40.280
Moneystart € 11.000 € 10.709 € 10.709
Ontdekplek voor Jonge 

Onderzoekers

€ 8.000 € 8.000 € 8.000



REAKT € 303.445 € 405.304 € 303.445 Hogere aanvraag niet toegekend. Subsidiebedrag 2019 (en 2018) is 

gebaseerd op wat voorheen aan dagbesteding als maatwerkvoorziening 

werd uitgegeven en zou toereikend moeten zijn. REAKT krijgt bovendien 

ook nog een subsidie van € 98.000 uit het budget maatschappelijke 

opvang.
RIBW K/AM € 407.247 € 377.092 € 377.092 Lagere aanvraag door inzet egalisatiereserve.
Roads € 1.331.041 € 1.376.000 € 1.331.041 Hogere aanvraag als gevolg van indexering niet toegekend (conform 

collegebesluit).
Rode Kruis Haarlem e. o. € 15.150 € 12.500 € 12.500
Scouting Regio Haarlem eo € 30.000 € 30.000 € 30.000
SIG € 2.014 € 0 € 0 De gemeente is in overleg met het Vrijwilligerscentrum over continuering 

van het ondersteunen en adviseren van vrijwilligersorganisaties over 

veilig vrijwilligerswerk.
SportSupport € 151.181 € 151.181 € 151.181 Onderdeel van integrale aanvraag Sportsupport.
Stem in de stad € 45.257 € 52.000 € 45.257 Aanvraag € 15.000 voor Loket in de stad (€ 8.257 toegekend conform 

2019; niet onderbouwd waarom hogere aanvraag nodig is); € 25.000 voor 

schuldhulpmaatjes (toegekend); € 12.000 voor inloop (toegekend)

Streetcornerwork € 314.327 € 386.700 € 314.327 Aanvraag bevat naast de basissubsidie € 30.000 voor Spookjongeren en € 

50.900 voor extra inzet Schalkwijk; deze activiteiten worden in 2020 

gefinancierd uit budgetten Zwerfjongeren, respectievelijk Veiligheid.

Talent And Dreams € 145.616 € 351.593 € 145.616 Toekenning omvat reeds in 2019 gerealiseerde ombuiging van Leger des 

Heils en Dock. Hogere aanvraag deels samen met Triple Threat (deze 

geeft de ambitie van STAD aan, maar overstijgt het uitgangspunt 

‘continuïteit van bestaande activiteiten’ voor 2020; niet toegekend).

Tandem € 532.262 € 527.893 € 527.893
Thuiszorg gehandicapten (STG) € 59.557 € 49.200 € 49.200
Unie van Vrijwilligers € 115.363 € 0 € 77.732 Unie van Vrijwilligers heeft aangekondigd te stoppen met de activiteiten 

Tafeltje Dekje en Bibliotheek aan huis. Bibliotheek aan Huis wordt in 

2020 door de bibliotheek uitgevoerd (zie betreffende aanvraag). De 

gemeente onderzoekt of Tafeltje Dekje vanaf 2020 door een andere partij 

kan worden uitgevoerd. Voor de organisatiekosten van Tafeltje Dekje 

wordt daarom nu een bedrag van € 77.732 gereserveerd (conform 2019), 

maar nog niet toegekend.

VeiligheidsRegio Kennemerland 

(GGD)

€ 56.538 € 55.181 € 55.181

Vrijwilligerscentrum Haarlem € 402.404 € 402.400 € 402.400
Werkdag € 540.975 € 540.975 € 540.975
Youth for Christ € 39.500 € 39.500 € 39.500 Toekenning omvat reeds in 2019 gerealiseerde ombuiging van  Dock.

Zaaigoed € 19.000 € 19.000 € 19.000
Zorgbalans € 730.260 € 730.260 € 730.260
Zorggroep Reinalda € 87.810 € 85.418 € 85.418

Initiatieven:
Agros € 0 € 0 € 0 Betreft werkervaringsproject i.s.m. sportverenigingen. Instroom van 

geschikte kandidaten loopt terug. Gemeente is in overleg met Agros over 

wel of niet continuëren van het project.
Bedrijf en Samenleving € 13.000 € 47.040 € 13.000 Aanvraag omvat € 6.000 voor de Beursvloer (€ 3.000 toegekend conform 

2019), € 10.000 voor Mentorenproject dak- en thuislozen (toegekend) en 

de rest voor nieuwe activiteiten (niet toegekend)
Bureau Discriminatiezaken 

Kennemerland

€ 20.000 € 20.000 € 20.000 Activiteiten Regenboogcoalitie

Burenhulp € 13.700 € 30.000 € 13.700 Loopt via Haarlem Effect. In 2017 is nog € 30.000 toegekend als 

stimulering, maar per 2019 is de subsidie afgebouwd tot € 13.700. Dit 

bedrag zou voldoende moeten zijn voor continuïteit van deze activiteit.

Cliëntenbelang € 20.000 € 20.000 € 20.000 Cliëntenondersteuning
De Ontmoeting € 0 € 40.000 € 25.000 Inloop en arbeidsmatige dagbesteding; college is van mening dat 

stichting zelf het verschil tussen aanvraag en toekenning moet kunnen 

dekken in 2020.
Delftwijk Hand in Hand € 0 € 0 € 0 € 10.000 toegekend voor zelforganisaties gezamenlijk; loopt via Dock.

Dock c.s. € 70.000 € 35.000 € 35.000 Project Lelie wordt in 2020 uit middelen Openbare orde en veiligheid 

gedekt; € 10.000 aanvraag namens zelforganisaties (toegekend); € 25.000 

aanvraag voor activiteitenkosten Coalitie Haarlem Ontmoet (toegekend)



Haarlem Effect € 70.000 € 60.970 € 30.970 Aanvraag omvat € 30.970 voor Digitale Educatie (toegekend); € 30.000 

voor ZoefZoef (niet toegekend; binnen basissubsidie of reserve dekken)

Haarlem Effect € 116.800 € 106.000 € 106.000 Wijkcontactvrouwen en wijkacademie (voorheen OAB-gefinancierd)

Herstelacademie € 50.000 € 387.284 € 150.000 Voorgaande jaren deels uit budget Wmo-maatwerkvoorzieningen 

betaald. Overige dekking in 2020 uit budget Beschermd Wonen en via 

regiogemeenten.
Hospice Groep Haarlem € 20.000 € 20.000 € 20.000 Vrijwillige inzet bij begeleiding laatste levensfase
Humanitas Noordwest € 50.000 € 47.950 € 0 Incidentele subsidie Thuisadministratie niet continueren: de afdeling 

Schulddienstverlening en het sociaal wijkteam hebben onvoldoende 

resultaat ervaren van deze activiteit.
Humanitas Noordwest € 80.000 € 190.611 € 80.000 Aanvraag HomeStart; aanvullende dekking in 2020 eventueel uit OAB of 

Jeugdhulp.
IMC Weekendschool € 7.500 € 7.500 € 7.500
Inloophuis Kennemerland € 65.942 € 65.942 € 65.942
Jongeren in beweging € 25.000 € 25.000 € 25.000
Mooizooi € 0 € 35.000 € 0 Aanvraag is voor extra project en dus niet nodig voor continuïteit. 

Nabestaandenzorg € 0 € 9.006 € 9.006 Omvormen bestaande praatgroep voor nabestaanden naar 

inloopochtenden.
Netwerkpro € 25.000 € 51.928 € 0 De aanvraag is gericht op re-integratie en niet voor arbeidsmatige 

dagbesteding met een meer vrij toegangelijk karakter. Gemeente 

onderzoekt of continuëring mogelijk is in het kader van het regionaal 

actieplan Perspectief op Werk.
Ontmoet Elkaar in Parkwijk € 0 € 0 € 0 € 10.000 toegekend voor zelforganisaties gezamenlijk; loopt via Dock.

Present Haarlem € 0 € 10.000 € 8.500 Vrijwilligerswerk in groepsverband; toegekend wat naar mening college 

minimaal nodig is voor continuïteit.
Rebup € 50.000 € 115.586 € 50.000 De hogere aanvraag geeft de ambitie van Rebup aan, maar overstijgt het 

uitgangspunt ‘continuïteit van bestaande activiteiten’ voor 2020; niet 

toegekend.
Samen Haarlem € 0 € 0 € 0 € 10.000 toegekend voor zelforganisaties gezamenlijk; loopt via Dock.

Schakels Haarlem-Noord € 0 € 0 € 0 € 10.000 toegekend voor zelforganisaties gezamenlijk; loopt via Dock.

Sur Atelier € 0 € 25.000 € 25.000
Triple Threat € 110.000 € 351.395 € 110.000 Hogere aanvraag geeft de ambitie van Triple Threat aan, maar overstijgt 

het uitgangspunt ‘continuïteit van bestaande activiteiten’ voor 2020; niet 

toegekend.
Turquoise € 0 € 25.000 € 25.000
VanHarte € 10.000 € 0 € 0 Heeft geen aanvraag ingediend. De activiteiten van Van Harte zijn 

overgenomen door Turquoise.
Voedselbank € 0 € 25.000 € 25.000 Subsidie voor huur ruimte conform eerdere afspraken met de 

Voedselbank. Aanvraag nog niet ontvangen, maar bedrag wordt nu wel 

gereserveerd als maximum.
Vrijwilligerscentrum € 25.000 € 25.000 € 25.000 HaarlemSamen (centrale toegang voor alle vrijwillige inzet van 

Vrijwilligerscentrum en BUUV)
Wereldkeuken € 0 € 30.000 € 30.000
Zorgbalans (Servicepaspoort) € 36.500 € 19.000 € 19.000 Lagere aanvraag mogelijk doordat ontwikkelfase voorbij is.
Zorggroep Reinalda (Odensehuis) € 124.000 € 123.357 € 123.357

totaal € 16.338.424
beschikbaar 2020* € 16.338.424

*incl. € 50.000 eenzaamheid 2019 en 2020 en € 250.000 innovatieregeling 2019 en 2020


