
Amendement “Ontzie de meest kwetsbaren” 

  

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 4 en 7 november 2019 

Constaterende dat 

• In de Begroting als bezuiniging zijn opgenomen:  

o waarmee van economisch dakloze gezinnen in een periode van 2 jaar de eigen bijdrage wordt 

verdrievoudigd(!) 

o het budget voor activiteiten van de zelf- en belangenorganisaties wordt opgeheven, omdat deze 

organisaties een beroep kunnen doen op het budget bewonersinitiatieven 

o een korting op het stimuleren van de breedtesport 

• In het coalitie akkoord “Duurzaam Doen” de ambitie is opgenomen om Haarlem een sociale stad te 

laten zijn en dit karakter te versterken 

Overwegende dat 

• In een sociale stad in de tijd van bezuinigingen de meest kwetsbare groepen zo veel mogelijk dienen te 

worden ontzien 

• Een maximale bijdrage van € 511,50 per maand een bijdrage is die gelijk staat aan huur voor een 

volwaardige sociale huurwoning en dus de bijdrage onrechtvaardig hoog is. De opbrengt van de 

bezuiniging minimaal is in vergelijking tot de impact van de verhoging voor economisch daklozen, 

waarbij het risico wordt vergroot dat een kwetsbare doelgroep (verder) in de schulden komt 

• Het initiatief- en leefbaarheidsbudget door de nieuwe werkwijze via de Initiatiefraad volledig wordt 

uitgenut, waardoor er door toevoeging van nieuwe groepen extra concurrentie op het budget 

ontstaat. Toewijzing van het budget zelf- en belangenorganisaties (bij niet bezuinigen) op dezelfde 

wijze zou moeten verlopen als de initiatieven van de overige Haarlemmers. 

• Met name voor mensen met lage inkomens de stap om te gaan sporten groot is en een steuntje om te 

gaan sporten, helpt. Sporten van belang is voor de gezondheid van onze inwoners. 

• Het verhogen van de eigen bijdrage van economisch dakloze gezinnen voor opvang, verlagen van het 

budget voor bewonersinitiatieven door toevoegen van de doelgroep zelf- en belangenorganisaties  en 

het stoppen met stimuleren van de breedte sport contra-lineair is aan het sociale karakter van ons 

mooie Haarlem. 

• In de September Circulaire staat dat er vanaf 2021 jaarlijks 4,8 miljoen extra beschikbaar zal zijn in de 

Algemene Middelen vanuit het Rijk en daarmee een iets rooskleuriger toekomstbeeld ontstaat 

Wijzigt 

- Op blz. 32 verdwijnt de bezuiniging “Voorstel SD buiten hek 7.4 Verhoging eigen bijdrage economisch 
dakloze gezinnen” ter hoogte van € 42.000  

- Op blz. 31 verdwijnt “Voorstel BB 2.5 Beëindigen subsidie eenmalige activiteiten zelf- en 
belangenorganisaties” ter hoogte van € 40.000 

- Op blz. 31 verdwijnt “ Voorstel BB 2.3 Verlagen subsidie breedtesport” ter hoogte van € 25.000  
 
Ter dekking wordt de volgende wijziging aangebracht: 



- Een verhoging van de havengelden ter hoogte van € 59k en daartoe de ‘verordening op de heffing en 
de invordering van havengelden’ in 2020 aan te passen en ter besluitvorming voor te leggen aan de 
Raad 

- Telecom en civiele werken ophogen- huidige kosten € 171 - belasting is € 102 (dekking 60%) verhogen 
naar € 150 = opbrengst van € 48k (geeft een kostendekkendheid van 87,7%) 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 

PvdA Haarlem GroenLinks Haarlem D66 Haarlem CDA Haarlem 


