
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

4 september 2008 bij ons college ingekomen vragen van mevrouw P.J. Bosma-Piek 

en het door het college gegeven antwoord. 

 

     De burgemeester, 

     mr. B.B. Schneiders 

 

 

 

 
                                                                                                           

     Haarlem, 4 september 2008 

 

 

Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde inzake Stichting 

Stedenband Haarlem-Mutare. 

 

De fractie van de VVD heeft behoefte aan nadere vragen naar aanleiding van de 

beantwoording van de vragen d.d. 13 mei 2008 door het college van B&W op 12 

augustus 2008. 

 

Voor zover we de beantwoording goed hebben begrepen, wordt er door de 

gemeente op jaarbasis € 335.536 uitgegeven aan personele vergoedingen voor 

twee coördinatoren en drie ID-banen, een medewerker via een banenpool en een 

sportcoördinator. De huisvestingskosten en het project Zimsurf bedragen € 12.132. 

Dit betekent dat € 323.404 betaald wordt aan personeel dat zich bezighoudt met de 

relatie Haarlem-Mutare.  

 

Uit uw beantwoording is gebleken, dat de meeste onderwijsprojecten stilliggen, 

behalve Zimsurf, die uit andere fondsen wordt betaald. Ook het onderwijsproject  

‘Een reis naar Mutare’, wordt door de basisscholen zelf betaald en het boekenfonds 

Kutenda valt eveneens niet onder de begroting van de stedenband.  

 

Wat betreft de huisvestingsprojecten begrijpen we uit de beantwoording, dat de 

projecten die nog lopen door anderen, nl. de particuliere stichting Haarlem Mutare 
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Foundation Trust, woningscorporaties en de Provincie NH worden ondersteund en 

niet door de Stichting Mutare. De overige projecten liggen stil. 

 

Met betrekking tot het cultuurproject  ‘Verborgen verhalen’ wordt aangegeven dat 

de kunstwerken uit allerlei landen afkomstig zijn. Deze zijn niet aangeschaft, maar 

in bruikleen zijn gegeven, hetgeen veronderstelt dat de Stichting Mutare ook hier 

geen geld aan heeft uitgegeven. 

 

Vragen: 

 

1. Mag uit het bovenstaande afgeleid worden, dat de gemeente Haarlem vrijwel 

alleen maar kosten maakt voor personele vergoedingen (€ 323.404) en dat de 

overige bijdragen voor nog lopende projecten niet door de gemeente worden 

gedragen, maar door andere organisaties? Zoniet, kan dan exact aangegeven 

worden waaraan de gemeente Haarlem, buiten personele vergoedingen, ook 

nog geld besteedt in Mutare? 

 

2. Vraag 4 van de vorige vragen is niet beantwoord. We stellen deze vraag 

daarom nogmaals: Welke projecten vinden in Haarlem plaats en welke in 

Mutare? Is er een sprake van een evenwichtige verdeling? Welke projecten zijn 

er stil komen te liggen of gestagneerd i.v.m. de ernstige politieke en 

economische situatie? 

 

3. Waarom verstrekt de gemeente Haarlem meer dan € 300.000 aan gelden t.b.v. 

de stedenband Mutare en slechts 10% van dat bedrag aan de stedenbanden met 

Osnabrück en Angers gezamenlijk? 

 

Namens de VVD-fractie, Pea Bosma 

 

 

 

Aan mevrouw P.J. Bosma-Piek   

lid van de gemeenteraad 

Noordschalkwijkerweg 162 

2034 JC  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 4 september 2008 

Stichting Stedenband Haarlem-Mutare 

 

Geachte mevrouw Bosma-Piek, 

 

Het college wijst er nogmaals op dat de subsidie van de gemeente Haarlem aan de 

Stichting Stedenband Haarlem-Mutare zich bewust richt op de organisatie van de 

stiching, waarmee een basis gecreëerd wordt voor de opzet en uitvoering van 

projecten in Mutare en de stichting tevens in de gelegenheid gesteld wordt hiervoor 

de fondsen te genereren die daarvoor nodig zijn.                                                                         
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Daarnaast heeft de Stichting expliciet de taak vorm te geven aan de tweede 

hoofddoelstelling van de stedenbandcontacten met Mutare: de vergroting van het 

inzicht in de ontwikkelingsproblematiek onder de Haarlemse bevolking  

 

Het feit dat de lopende projecten die door derden worden gefinancierd, impliceert 

niet dat ze ook door derden worden uitgevoerd. Integendeel, de uitvoering van de 

projecten en de verantwoordelijkheid daarvoor liggen volledig bij de Stichting 

Stedenband Haarlem-Mutare en de counterpartorganisatie in Mutare. 

Dit geldt o.a. voor het onderwijsproject  “een reis naar Mutare”; het project wordt 

gedragen en uitgevoerd door de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare; de 

specifieke kosten hiervoor (o.a. ontwikkeling en uitvoering van lesmateriaal) 

worden door de scholen uit hiervoor aangevraagde subsidie betaald. 

 

Zoals ook al eerder aangegeven, ligt ook het huisvestingsproject niet stil; men is 

bezig nieuwe percelen grond te verwerven die voor bebouwing geschikt worden 

gemaakt en door de toekomstige bewoners zelf zullen worden bebouwd.                                                                

Zoals de naam Haarlem-Mutare Housing Trust al aangeeft is deze stichting in het 

kader van dit project in het leven geroepen; de Trust legt verantwoording af aan de 

Stichting Stedenband Haarlem-Mutare (in casu aan de werkgroep Huisvesting van 

de stichting). Daarnaast richt de Stichting Stedenband zich ook op wijkopbouw in 

de betreffende wijk (Hobhouse), o.a. door het realiseren van een 

voorzieningenniveau waardoor de leefbaarheid en de cohesie in de wijk vergroot 

worden.   

 

Het cultuurproject  “Verborgen Verhalen” wordt volledig georganiseerd door de 

Stichting Stedenband Haarlem-Mutare. Subsidies voor bijvoorbeeld de 

tentoonstelling, transport en verzekering van de kunstwerken en de catalogus en 

publiciteit zijn o.a. afkomstig van HIVOS en het VSB-fonds.  

 

1.  Mag uit het bovenstaande afgeleid worden, dat de gemeente Haarlem vrijwel 

alleen maar de kosten maakt voor personele vergoedingen (€ 323.404) en dat 

de overige bijdragen voor nog lopende projecten niet door de gemeente 

worden gedragen, maar door andere organisaties? Zoniet, kan dan exact 

aangegeven worden waaraan de gemeente Haarlem, buiten personele 

vergoedingen, ook nog geld besteedt in Mutare? 

 

Antwoord 

De gemeente Haarlem vergoedt inderdaad de organisatiekosten van de Stichting 

Stedenband Haarlem-Mutare; één van de opdrachten waarvoor de stichting zich 

gesteld ziet, is dan ook het werven van fondsen voor de projecten die de stichting 

uitvoert. Overigens is het college van mening dat het opgevoerde bedrag van € 

323.404,- een enigszins vertekend beeld geeft van de subsidie die sec aan de 

stedenband gegeven wordt. Circa de helft van dit bedrag bestaat uit het inlenen van 

ID-banen/banenpoolers. De Stichting Stedenband Haarlem-Mutare is indertijd 

benaderd als verschaffer van werkervaringsplekken en de kosten die hiermee 

gemoeid zijn, vallen in die zin onder de uitvoering van arbeidsplaatsenbeleid. 

 

2. Vraag 4 van de vorige vragen is niet beantwoord. We stellen deze vraag 

daarom nogmaals: Welke projecten vinden in Haarlem plaats en welke in 
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Mutare? Is er sprake van een evenwichtige verdeling? Welke projecten zijn 

er stil komen te liggen of gestagneerd i.v.m. de ernstige politieke en 

economische situatie? 

 

Antwoord 

Zoals door de gemeente aan de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare opgedragen, 

bestaat een deel van de activiteiten uit voorlichtingsprojecten in Haarlem. Strikt 

genomen gaat het hierbij om de Stedenbandkrant, de website en het project “een 

reis naar Mutare”.                                                                                   

De overige projecten richten zich op de verbetering van de positie van de bevolking 

van Mutare. Hierbij wordt echter uitgegaan van wederkerigheid, waardoor er een 

levendige thematische uitwisseling tussen organisaties plaatsvindt. Aan alle 

activiteiten wordt publicitaire aandacht besteed.                                                                                                                 

 

Huisvesting: Aankoop en bebouwing van percelen grond; creëren van 

wijkvoorzieningen. Het bezoek van een aantal vertegenwoordigers uit Mutare in 

oktober richt zich o.a. op uitwisseling met woningbouwcorporaties in en om 

Haarlem (die het project ten dele financieren).  

 

Onderwijs: In Haarlem: een reis naar Mutare;  

In Mutare en Haarlem: internetuitwisseling tussen scholen via Zimquest en Zimsurf. 

In Mutare: een scholenfonds dat voorziet in de opvang van de onderwijskosten voor 

de kinderen van wie de ouders zelf niet in de kosten kunnen voorzien.                 

 

Sport: Opleiding van sport leaders in Mutare; uitwisseling met CIOS Haarlem.  

In Haarlem wordt – als resultaat van de uitwisselingen tussen Haarlem en Mutare – 

gewerkt aan het back to basic project, dat voorziet in sportlessen op Haarlemse 

scholen met heel simpele middelen. Binnenkort ontvangt het CIOS een groep van 

16 sport leaders uit Mutare voor een intensief trainings- en 

uitwisselingsprogramma.                                                                                                      

 

Cultuur: Dit onderwerp is een belangrijke nieuwe component in het 

stedenbandwerk. De projecten geven enerzijds de kunstenaars uit Mutare de 

mogelijkheid hun werk aan een breed publiek te tonen, waaronder juist ook de 

kritische kunstuitingen die in Zimbabwe niet tentoongesteld kunnen worden. 

Anderzijds is kunst een goede manier om het Haarlemse publiek in contact te 

brengen met de Zimbabwaanse cultuur. De beeldenroute in de Damaststraat is 

voortgekomen uit een intensieve uitwisseling tussen bewoners en kunstenaars. De 

tentoonstelling “Verborgen Verhalen” in de Grote of St. Bavo Kerk  geeft een beeld 

van de politieke ontwikkelingen in Zimbabwe door de jaren heen.                                                                                     

 

Gezondheidszorg: De projecten richten zich met name op de preventie van 

HIV/AIDS (o.a. peer education, het geven van voorlichting door jongeren aan 

jongeren) en op de zorg aan mensen die aan AIDS lijden (thuiszorgproject). Deze 

projecten worden professioneel ondersteund door een samenwerking tussen o.a. de 

Stichting Stedenband Haarlem-Mutare en ICCO.       

 

Duurzaamheid: Naast aandacht voor de “grote” milieuproblemen als 

klimaatverandering en de dreigende verwoestijning van delen van Zimbabwe, 
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richten de projecten zich concreet op urban agriculture: het mogelijk maken van 

groenteteelt in de stad ten behoeve van de eigen voedselvoorziening.                                                                                                                         

 

Voor een uitgebreide opsomming van de projecten en plaatsen van handeling 

verwijst het college naar het prestatieplan 2008 en de website haarlem-mutare.nl 

van de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare. 

 

 

3. Waarom verstrekt de gemeente Haarlem meer dan € 300.000 aan gelden 

t.b.v. de stedenband Mutare en slechts 10% van dat bedrag aan de 

stedenbanden met Osnabrück en Angers gezamenlijk? 

 

Antwoord 

Naar de mening van het college zijn de jumelages met Angers en Osnabrück niet 

zonder meer te vergelijken met de stedenband met Mutare, al was het alleen maar 

om de bewuste keuze voor ondersteuning van projecten in Mutare die ten goede 

komen aan de armste bevolking. Door het opzetten en ondersteunen van een 

professionele organisatie in Haarlem worden tal van projecten met dat doel 

gerealiseerd.                                                                              

 

Verder wijst het college op de discussies over de jumelages met Angers en 

Osnabrück in de raad en de commissie Bestuur, die niet tot brede steun aan de 

uitbreiding van de jumelageactiviteiten leidde. 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 

 


