
Voorstel afdoening motie Sociale basis tussenjaar goed benutten 

 

 

Bij de behandeling van de programmabegroting 2021 is door de gemeenteraad de motie Sociale 

basis tussenjaar goed benutten aangenomen. De motie verzoekt het college vier acties op te pakken. 

Hieronder wordt per actie beschreven wat het college heeft gedaan of nog gaat doen. Het college 

verzoekt de raad de motie hiermee als afgedaan te beschouwen. 

 

Verzoek 1 

In gesprek te gaan met initiatiefnemers van afgevallen voorstellen voor de sociale basis 2021 en 

met eventuele nieuwe initiatiefnemers over de vraag wat er nodig is om deze initiatieven kansrijk 

te maken voor 2022. 

Actie college: 

Op 6 januari 2021 heeft wethouder Meijs een overleg gehad met een groot aantal zelforganisaties 

waar de subsidieaanvraag voor 2021 van was afgewezen. In het overleg is besproken hoe de 

organisaties het subsidieproces voor de sociale basis hebben ervaren, en is vanuit de gemeente 

uitleg gegeven over de beoordeling en over alternatieve subsidiemogelijkheden. Op 8 en 11 maart 

2021 hebben twee consultatiebijeenkomsten voor zelforganisaties plaatsgevonden. Ook hier is 

teruggeblikt op het subsidieproces 2021. Daarnaast is een toelichting gegeven op de dialooggerichte 

aanbesteding Gewoon in de Wijk en zijn de wensen, ideeën en zorgen van zelforganisaties 

geïnventariseerd. 

 

Verzoek 2 

Te evalueren op welke punten het subsidietraject voor de ronde voor 2022 verbeterd kan 

worden. 

Actie college: 

Op basis van de gesprekken die zijn gevoerd vat het college de bezwaren van organisaties als volgt 

samen: 

• Er was onduidelijkheid over het doel van de subsidieregeling Sociale Basis 2021 in relatie tot  

de bestaande twee regelingen voor zelf- en belangenorganisaties. 

• Door de steun die de gemeente de afgelopen jaren heeft geboden om samenwerking tussen  

zelforganisaties en met welzijnsorganisaties te versterken, zijn verwachtingen gewekt ten  

aanzien van steun in de toekomst. 

• Verschillende organisaties vonden de onderbouwing van een afwijzing onduidelijk, onder  

andere hoe het kan dat je meer dan 60 punten haalt, maar toch wordt afgewezen en welke  

overlap met andere ondersteuning de gemeente precies bedoelde. 

Het college leert hiervan dat ze beter met zelforganisaties moet communiceren. De 

consultatiebijeenkomsten van 8 en 11 maart zijn hiervan het gevolg. Op 13 april zal een extra 

informatiebijeenkomst plaatsvinden. Verder spreekt het college (nogmaals) haar waardering uit voor 

de inzet van zelforganisaties en stappen die zijn gezet om de onderlinge samenwerking te versterken, 

alsmede de samenwerking met andere organisaties in de brede sociale basis. 

 

Verzoek 3 

Als verbetering bij de beoordeling van de aanvragen voor 2022 tijd in te ruimen voor wederhoor 

van indieners van voorstellen voor de sociale basis die mogelijk afvallen zodat zij de 

mogelijkheid krijgen deze toe te lichten voor de definitieve beoordeling. 

Actie college: 



In het subsidieproces voor 2021 was reeds tijd opgenomen om - als daar aanleiding voor was - 

aanvullende informatie op te vragen bij aanvragers waarvan een afwijzing werd overwogen. 

 

Verzoek 4 

De raad te informeren over de in 2021 en 2022 te bereiken doelen voor de betere samenwerking 

van Haarlem Effect en Dock en daarbij te streven naar verdere efficiëntie zodat er voor de 

subsidieronde meer ruimte komt voor initiatieven van andere organisaties. 

Actie college: 

Haarlem Effect en Dock Haarlem hebben voorjaar 2020 op verzoek van de gemeente onderzocht of 

een verdergaande samenwerking tussen beide partijen mogelijk en wenselijk is. Dit onderzoek laat 

duidelijk zien dat deze meerwaarde er is. Het college heeft daarom in september 2020 ingestemd 

met het voorstel van Haarlem Effect en Dock Haarlem dat zij op korte termijn een strategische 

alliantie zouden vormen. Voornemen was een verdere formalisering van de samenwerking te 

onderzoeken en daarover voor de zomer 2021 een besluit te nemen. De verwerving Voorzieningen 

Gewoon in de Wijk kan echter gevolgen hebben voor de samenstelling van een 

samenwerkingsverband dat past bij de beoogde integrale opdracht. Om die reden wordt nu een pas 

op de plaats gemaakt met het verder formaliseren van de samenwerking tussen Dock Haarlem en 

Haarlem Effect. 


