
 
 

 
 

   

           
Amendement: zorgvuldige kaderstelling sociale basis 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 23 april 2020, gezien de Kaderstelling subsidies sociale basis 2021,  

 
Constaterende dat 

 

• Het college een grote verbeterslag heeft gemaakt om de evalueerbaarheid van de welzijnssubsidies te vergroten;  

• De rekenkamercommissie constateert dat “de doelen uit de programmabegroting en de uitvraag niet overeenkomen, terwijl dit wel zo zou moeten zijn.” en 

“de numerieke verwijzing naar de programmabegroting niet lijkt te kloppen.”; 

• Een zorgvuldige vertaling van beleidsdoelen vanuit de programmabegroting naar de uitvraag noodzakelijk is, zodat de gemeenteraad kan controleren of 

de doelen in de uitvraag en daaruit voortvloeiende uitgaven reeds door de gemeenteraad geautoriseerd zijn.  

 
Stelt voor om de bijlage 1 van de Uitvraag subsidies sociale basis 2021 te vervangen door de volgende bijlage 1, welke - voor zover mogelijk -  een directe, 

consequente vertaling van de beleidsdoelen uit de programmabegroting bevat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1. Doelen per thema 

 

Thema Hoofd en subdoelen Progr. 
Begr 

Indicator 

Ontmoeten Haarlemmers ervaren minder eenzaamheid en (sociaal) 
isolement1 
 

-  

 - Haarlemmers hebben sterkere sociale netwerken - % inwoners dat niet voldoende contacten heeft of er meer 
zou willen 

 - Haarlemmers ervaren minder eenzaamheid en 
(sociaal) isolement 

- % 19-plussers dat gevoelens van eenzaamheid ervaart 
% 19-plussers dat gevoelens van (zeer) ernstige eenzaamheid 
ervaart 

 - Haarlemmers leven op een prettige manier samen  % inwoners dat vindt dat vindt dat Haarlemmers met 
verschillende achtergronden plezierig met elkaar omgaan. 
% inwoners dat tevreden is met de bevolkingssamenstelling 
van hun buurt  

 

Vrijwillige inzet en 
mantelzorg 

Inwoners nemen initiatief en ondersteunen elkaar 1.2b % Haarlemmers dat vrijwillige inzet pleegt  
% Mantelzorgers dat aangeeft vaak overbelast te zijn 

 
1 Het thema ontmoeten / eenzaamheid is niet expliciet opgenomen in de doelen en indicatoren van de programmabegroting 2020-2024. Deze doelstellingen, 
beleidsindicatoren en effecten zullen met een raming van baten en lasten worden verwerkt in de programmabegroting 2021-2025.  



 - Bemiddelen, ruimte bieden en zorgen voor 
ondersteuning voor mantelzorgers 

1.2b Aantal matches via BUUV  
Aantal mantelzorgers dat ondersteund wordt 

 

Redzaam in het dagelijks 
leven 

Versterken zelfredzaamheid en maatschappelijke  
participatie kwetsbare Haarlemmers 
 
 

1.2a % Haarlemmers dat zichzelf volledig zelfredzaam beschouwt  
% Haarlemmers dat aangeeft voldoende contact te hebben 

 - Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. 
redzaamheid 

1.2a Bekendheid gebruik cliëntondersteuning 

 

Financien op orde Het voorkomen en vroeg signaleren van schulden bij 
inwoners  

3.3a Het aantal kennismakingsgesprekken over geldzorgen en/of  
schulden 

 - Het vergroten van de bekendheid van mogelijkheden 
van hulp bij geldzorgen 

3.3a Aantal deelnemers aan preventieve  
voorlichtingsbijeenkomsten 

 - Vergroten van kennis en vaardigheden in het omgaan 
met geld 

3.3a Aantal deelnemers aan preventieve  
voorlichtingsbijeenkomsten 

 Het vergroten financiële  
zelfredzaamheid van  
inwoners met schulden 

3.3b  

 - Het zorgen voor een drempelloze toegang naar 
schulddienstverlening 

3.3b Klanten gestart in een regulier schuldbemiddelingstraject; 
Rapportcijfer van klanten voor schulddienstverlening 

 - Het geven van nazorg 3.3b Klanten in nazorg na geslaagde schuldbemiddeling 

 



Gezonde levensstijl Meer Haarlemmers sporten of bewegen 1.1b % inwoners dat niet sport t.o.v. totaal aantal inwoners (BZK)  
% volwassenen dat voldoende beweegt 
% kinderen dat lid is van een sportvereniging 

 - Uitvoeren van beweeg- en sportprogramma’s, ook 
voor kwetsbare groepen 

1.1b Aantal deelnemers van 50+ aan sportactiviteiten 
Aantal deelnemers aan de Jeugdsportpas 
 

 

Opvoeden en opgroeien2 Alle kinderen en jongeren in Haarlem groeien gezond 
en veilig op en kunnen zich goed ontwikkelen 

  

 - (Aankomende) ouders zijn goed in staat om hun 
kinderen op te voeden en ze een veilige en 
gezonde leefomgeving te bieden 

 De mate waarin ouders zich gesteund voelen door de sociale 
basis (zoals omgeving en netwerk) bij het opvoeden van hun 
kinderen  

 - Kinderen ontwikkelen een gezonde hechting met 
hun ouders en voelen zich veilig en vrij, thuis, op 
school en in de rest van de samenleving om te 
spelen, te ontdekken, te leren en zich te 
ontwikkelen  

 % jongeren (2e en 4e klas VO) dat aangeeft het gevoel te 
hebben goed op te kunnen schieten met de mensen in hun 
omgeving 

 - Ouders zijn in staat hun opgroeiende pubers te 
begeleiden richting zelfstandigheid en 
volwassenheid  

 % inwoners (18+) dat het Centrum voor Jeugd en Gezin kent 
en weet waarvoor je hier terecht kunt 

 - Jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten  % voortijdig schoolverlaters 

 - Jongeren vinden aansluiting in de maatschappij   Het aantal jongeren dat aangeeft dat ze weten waar ze 
terecht kunnen met opgroeivragen 

 - Jongeren voelen zich gehoord en gekend  

 - Jongeren ervaren dat zij een positieve invloed 
hebben op hun omgeving en dragen bij aan een 
leefbare wijk 

 

 
2 Het thema opvoeden en opgroeien is niet expliciet opgenomen in de doelen en indicatoren van de programmabegroting 2020-2024. Deze doelstellingen, 
beleidsindicatoren en effecten zullen met een raming van baten en lasten worden verwerkt in de programmabegroting 2021-2025. 



 - Jongeren ontwikkelen bewustzijn en 
zelfvertrouwen 

 

 - Jongeren worden vroegtijdig geholpen bij 
problemen 

 

 

Waardevol werk Uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot 
de arbeidsmarkt participeren 
 

3.1b Aantal uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand  
tot de arbeidsmarkt dat participeert 

 - Het ondersteunen en bemiddelen naar participeren 
in de samenleving 

3.1b - 

 Mensen met een arbeidsbeperking hebben betaald werk 3.1c Aantal SW ers dat werkzaam is in de sociale werkvoorziening 
Aantal mensen met een indicatie beschut werk 
Aantal mensen werkzaam in een garantiebaan 
 

 - Behouden van bestaande werkplekken voor 
medewerkers in sociale werkvoorziening 

3.1c Het aantal mensen met een Beschut Werken indicatie dat  
werkzaam is op een Beschut Werken plek 

 - Creëren van beschut werk werkplekken 3.1c 

 - Voldoen aan de regionale opgave voor de invulling 
van garantiebanen 

3.1c 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Peter van Kessel 

VVD Haarlem 


