
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

De gemeente Haarlem en UPC Nederland zijn in 2005 in een 

vaststellingsovereenkomst overeen- gekomen om hun rechtsverhouding te regelen 

en de geschilpunten die hen tot nu toe verdeel hielden vast te stellen. In  het kader 

van deze overeenkomst betaalt UPC Nederland, met ingang van 1 januari 2005, 

gedurende een periode van zeven jaar, (tot en met 2011), jaarlijks een bijdrage aan 

de gemeente ter hoogte van € 321.500, exclusief BTW. In de overeenkomst is 

vastgelegd dat dit totale bedrag   

€ 2.250.500, exclusief BTW zo mogelijk zal worden besteed voor een doelstelling 

op het gebied van  cultuur, media, welzijn, ICT of educatie. Aan de raad is daarbij 

toegezegd dat de middelen ten goede moeten komen aan de burgers van Haarlem, 

en vooral de burgers in maatschappelijk kwetsbare situaties. Met de nota Besteding 

UPC gelden (MO/OWG/2005/1060) heeft het college op 18-10-2005 de criteria en 

de procedure van de jaarlijkse besteding van de kabelgelden vastgesteld. (Bijlagen 

liggen voor u ter inzage))  

Aan de raad is toegezegd dat het college jaarlijks bij de behandeling van de 

begroting een voorstel zal doen over de definitieve bestedingen van de 

Kabelgelden.  

 

De Kabelgelden 2007 zijn begroot op programma 4 van de begroting, product 

Beleidsadvisering Onderwijs, Welzijn en Gezondheid. 

 

Het college stelt voor de aanvragen 1, 4, 8, 9, 10 te honoreren tot een totaalbedrag 

van € 275.000. 

Het college stelt de raad voor de resterende Kabelgelden 2007 ad  € 40.500 te 

bestemmen voor voorstellen die mogelijk dit jaar nog ingediend zullen worden.    

Wij verzoeken u in te stemmen met de voorstellen voor de bestedingen Kabelgelden 

2007.   

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

In te stemmen met de bestedingen Kabelgelden 2007 en de resterende Kabelgelden 

2007 ad € 40.500 te bestemmen voor voorstellen die mogelijk dit jaar nog zullen 

worden ingediend.    

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

De griffier      De voorzitter,  


