
 

 

 

 

Motie: Geef Triple ThreaT rust 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 10 november 2022, 

 

Constaterende dat:  

• De fundering van participatie en maatschappelijke zingeving gelegd wordt in de 

leeftijdsgroep van jongeren tussen de 6 en 21 jaar.  

 

Overwegende, dat: 

• Triple ThreaT vanwege de omvang van de activiteiten een bijzonder formaat huisvesting 

nodig heeft in Schalkwijk en Haarlem-Oost. 

• Triple Threat vanwege ontwikkelingen rondom winkelcentrum Schalkwijk haar clubhuis 

verliest en daarmee haar educatie-, sport- en welzijnsactiviteiten 

• Triple ThreaT in het voormalig Xenos-pand in winkelcentrum Schalkwijk een nieuwe ruimte 

voor een periode van 10 jaar kan betrekken waarvan de exploitatiekosten gedekt zijn, maar 

dat Triple ThreaT EUR 440.000,-- nodig heeft om het pand gebruiksklaar te maken; 

• Triple ThreaT mede met behulp van goede doelenstichtingen een bedrag van EUR 155.000,-- 

betaalt aan het gebruiksklaar maken van het pand, maar er op dit moment nog een gat is van 

EUR 285.000,--. 

• De gemeenteraad graag tijdig in positie wordt gebracht wanneer welzijnsorganisaties een 

beroep doen op inzet van de gemeente bij het vinden van oplossingen voor hun 

huisvestingsproblemen, zodat de gemeenteraad een integrale afweging kan maken over de 

inzet van de gemeente. 

 

Verzoekt het college, 

• Samen met Triple ThreaT de verhuizing en betrekking van het nieuwe pand tot een goed 

einde te brengen en daarmee voor 10 jaar rust en zekerheid te creëren. 

• Dit te doen door middel van een eenmalige investering van maximaal EUR 285.000,-- en die 

lasten te dekken uit de positieve begrotingssaldi 2023-2025 (algemene middelen).  

• Jaarlijks de huisvestingsperikelen van welzijnsorganisaties in Haarlem in kaart te brengen, en 

een overzicht daarvan, met een beschrijving van de eventuele rol van de gemeente daarbij 

(en de eventuele kosten daarvan) aan de gemeenteraad te doen toekomen, zodat de 

gemeenteraad een integrale afweging kan maken over de inzet van de gemeente. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

PvdA Haarlem 

 


