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Cofinanciering Hartje Spaamdam

Geacht College,
De afgelopen maanden is door de Dorpsraad Spaamdam, Stichting Dorpshuis, de
sportverenigingen en ambtenaren van Haarlemmerliede en Spaamwoude én van
Haarlemmermeer hard gewerkt aan het opstellen van de subsidieaanvraag SLS.
Wij hebben van uw ambtenaren begrepen dat u ons een concrete vraag stelt voor
cofinanciering van de plannen.
De gemeente Haarlem is en blijft een betrokken partner van Stichting Dorpshuis.
Betrokkenheid van Haarlem bij en inzet op de verdere uitwerking van de plannen
voor het Dorpshuis is voor alle bewoners van Spaamdam van belang. Ongeacht de
uitkomst van de gesprekken over een grenscorrectie blijven we dat ook in de
toekomst.
De voor ons beschikbare inhoudelijke en financiële onderbouwing van de nu
beschikbare plannen maakt het echter lastig om goed inzicht te krijgen in de
benodigde middelen voor het realiseren van de projecten en de realistische
financiële bijdrage die Haarlem kan leveren. Omdat de projecten zich ook nog in
een eerste ontwikkelstadium bevinden, en de verdere uitwerking wacht op de
formele subsidieaanvraag en toekenning van de subsidie, is dat ook begrijpelijk
De gemeente Haarlem stelt op dit moment ongeveer € 20.000,- per jaar aan subsidie
beschikbaar voor activiteiten in het Dorpscentrum.
Haarlem draagt echter ook graag bij aan het project Dorpscentrum, dat voor alle
bewoners van Spaamdam (West en Oost) een meerwaarde heeft. Daarbij wordt
ervanuit gegaan dat ook Haarlem bij de uitwerking van de plannen wordt betrokken.
Van de dorpsraad Spaamdam hebben wij begrepen dat de gemeente
Haarlemmerliede en Spaamwoude € 600.000,- gereserveerd heeft als mogelijke
cofinanciering voor de plannen, waarvan de helft voor het Dorpscentrum.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
Bezoekadres: Grote Markt 2, Haarlem
www.haarlem.nl

Vanuit Haarlem zijn wij bereid om de subsidie eenmalig te verhogen met € 70.000,als cofinanciering voor de plannen van het Dorpscentrum. Daarnaast wordt de
ambtelijke inzet vanuit Haarlem die nodig is om mee te denken en te adviseren door
Haarlem zelf gedragen.
De bijdrage van Haarlem is gerelateerd aan de bijdrage van Haarlemmerliede en
Spaamwoude en gebaseerd op de verhouding van het aantal inwoners in Spaamdam
West en Oost. (Haarlem ca. 700 en Haarlemmerliede ca. 3000)
Dit is uiteraard een voorlopige berekening, uitgaande van de maximale
cofinanciering van de gemeente Haarlemmerliede en Spaamwoude voor het
Dorpscentrum.
De gemeente Haarlem is bereid om ook aan het definitieve plan haar bijdrage te
leveren, eveneens naar rato van het aantal inwoners dat van de voorziening gebmik
maakt. Uiteraard zal te zijner tijd een uitgewerkt plan met een onderbouwde
begroting nog ter definitieve besluitvorming aan een volgend Haarlems College van
B&W en de Gemeenteraad moeten worden voorgelegd.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,

I

