
  
 

  Versterkers Duurzaam Doen 2021-2023 

 

Amendement "Impuls aan armoedebeleid, ook in 2023" 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 14 oktober 2021, naar aanleiding 

van het vaststellen van de nota "Versterkers Duurzaam Doen: incidentele impuls voor 2021 t/m 2023", 

Constaterende dat 

• de gemeenteraad bij de raadsbehandeling van de Kadernota 2022 aan het college heeft 

gevraagd voor de behandeling van de begroting te komen tot een voorstel voor besteding van 

het incidentele voordeel dat volgt na verwerking van de meicirculaire, 

• het college een verhoging van de vergoeding JFSC voorstelt voor 2 jaar, 

• jongeren uit een huishouden met Haarlem Pas een bedrag voor deelname aan sport en cultuur 

kunnen krijgen van 225 euro naar gemiddeld 500 euro, 

• het college een drietal effecten van deze maatregel verwacht: 1. Ook duurdere sporten kunnen 

betaald worden (paardrijden is b.v. duurder dan voetbal) 2. Jongeren hoeven niet meer te 

kiezen tussen of sport of cultuur 3. Meer jongeren dan nu zullen gebruik maken van het JFSC 

Overwegende dat 

• Effect 1. Aanwending van middelen voor duurdere sporten naar verwachting niet zal leiden 

tot meer deelname aan die sporten, hetgeen vragen oproept ten aanzien van de 

doelmatigheid van deze financiële inzet, 

• Effect 2. Jongeren niet meer hoeven te kiezen tussen sport en cultuur een waardevolle 

impuls is aan het armoedebeleid voor jongeren, 

• Effect 3. Meer jongeren dan nu gebruik zullen maken van het JFSC, hetgeen een waardevolle 

impuls is aan het armoedebeleid voor jongeren, 

• Langjariger voortzetting van deze impulsgelden een belangrijk positief effect heeft in de 

totale armoedebestrijding in gemeente Haarlem, 

Draagt het college op om  

• de opgenomen incidentele impulsgelden voor 2021 en 2022 voor de verhoging van de 

vergoeding JFSC te continueren in 2023 met hetzelfde bedrag van 350.000 euro en in 2023 of 

zoveel eerder een evaluatie van deze inzet te bespreken met de commissie Samenleving, 

• de middelen voor 2021, 2022 en 2023 niet aan te wenden voor duurdere sporten doch te 

richten op bredere deelname door jongeren, 
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• daartoe  in de tabel in paragraaf 5.2 "Versterkers per programma" van bijlage 1 "Nota 

Versterkers Duurzaam Doen" onderstaande wijzigingen op te nemen alsmede alle relevante 

teksten in bijlage 1 hierop aan te passen 

 

Prog. Versterker ‘21 ‘22 ‘23 

Programma 3: Werk, inkomen en schulden      
3 Impuls aan armoedebeleid n.a.v. corona   50 60  
3 Impuls aan armoedebeleid: verhoging vergoeding JFSC 350 350 350 

 400 410 350 
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