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Haarlem, 3 november 2020, 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Een aantal zelforganisaties heeft meegedaan aan het indienen van activiteiten voor de subsidie sociale basis 
2021. 
Het jaar 2019 èn 2020 juist door Corona stond in het teken van het “weer op de kaart zetten” van de vele zelf-, 
vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties die zich geheel belangeloos voor de multiculturele- en kwetsbare 
Haarlemse samenleving inzetten.  
Tot ieders verrassing bleken er liefst 60 zelforganisaties zich in te zetten voor de Haarlemse samenleving. Vaak 
stil, onzichtbaar maar van onschatbare waarde.  
In vele samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld Kleurrijk Haarlem zijn er bijzondere activiteiten uitgevoerd en 
neergezet. Deze mijlpalen zouden de basis vormen voor de sociale basis 2021.  
Vol enthousiasme heeft een aantal zelforganisaties de sprong gewaagd en een aanvraag ingediend voor de 
subsidie Sociale Basis 2021.  
Tot onze verrassing en teleurstelling zijn onze aanvragen afgewezen.  
Vermoedelijk op grond van vorm en niet op inhoud want de kans is heel groot dat de aanvragers niet de 60 
punten of meer hebben gehaald.   
De organisaties zijn vrijwilligersorganisaties die hun kennis, kunde, ervaring, passie en betrokkenheid ten dienste 
van de Haarlemse samenleving beschikbaar stellen en hebben nauwelijks kennis, kunde en ervaring met 
bijvoorbeeld dit nieuwe “format” sociale basis.  
Wat over blijft is inhoud, kennis, kunde en ervaring over de mensen voor wie deze organisaties zich inzetten.  
Mensen met een migratie achtergrond. Met multi-thematiek en - problematiek. Kwetsbare mensen. Mensen met 
vraagverlegenheid.  
Deze organisaties hebben contact MET deze mensen en zijn nodig om de kloof tussen deze mensen en het 
overheids- en gemeente apparaat te overbruggen.  
Het verbaast ons dat stichting MEE & de Wering voor cliëntondersteuning € 602.439,00 krijgt.  
Het bedrag wat de zelforganisaties samen hebben gevraagd is € 410.331,00 en daarbij is clientondersteuning 

één belangrijk aspect van wat deze organisaties bieden  
En hoe gaat de gemeente Haarlem het gat straks dichten als Vluchtelingenwerk geen subsidie meer krijgt. Nu 
wordt deze organisatie ingezet voor de link naar de Sociale Wijkteams. Dat zal op korte termijn ook wegvallen.  
  
Vanuit de overtuiging dat het indienen van de aanvragen een belangrijke stap had kunnen zijn om bijvoorbeeld 
juist in Kleurrijk Haarlem samenwerkingsverband activiteiten te blijven ontwikkelen en doen.  

In een tijd waarin polarisatie, complottheorieën , Corona en andere levens bepalende ( en levensbedreigende)  
gebeurtenissen juist weer aan de orde van de dag zijn . 
Dat het in Haarlem relatief vreedzaam en rustig blijft is te danken aan die talloze , betrokken, bevlogen zelf-, 
vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties. Organisaties die bestaan dankzij die talloze Haarlemmers die al 
jaren geheel belangeloos hun stinkende best voor de Haarlemse samenleving doen. 
Met één pennenstreek en een standaard mail van de gemeente Haarlem doet de gemeente Haarlem geen recht 
aan de tomeloze inzet van deze Haarlemse burgers. 
 
U begrijpt dat onze teleurstelling en gevoel van weer niet gehoord, gezien en erkend worden weer teruggekomen 
is. Heel even leefde het gevoel bij multicultureel en divers Haarlem dat de slogan van 
 “niet dankzij maar ondanks de gemeente Haarlem ” naar “dankzij” de gemeente Haarlem zou omslaan..   
Jammer want er is nog zoveel te doen…. En met veel minder geld. 
Door de reactie van de gemeente Haarlem op onze serieus bedoelde ingediende plannen rest het gevoel dat er 
toch weer niets gaat veranderen. 
Het is de vraag of deze houding van de gemeente Haarlem in deze woelige tijden een verstandige houding is. 
De tijd zal het leren….. 
 
Namens 
Stichting Samen Haarlem, Stichting Somaliërs Haarlem en Omgeving, Stichting Jongeren in Beweging 
Stichting Palanka Negra, Stichting Tabitha, Stichting Schakels Haarlem Noord, Stichting de Brug, Stichting 
ontmoet elkaar in Haarlem Oost, Stichting Blocks, Burennetwerk, Joyce Jacobsz ont-moeter. 


