
 

 

 

Motie: Laat instellingen die de eigen broek ophouden nu niet zakken  

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 23 februari 2022,  

Constaterende dat:  

• Het Rijk in de najaarsnota 2022 structurele steun heeft aangekondigd voor de (semi) collectieve 
sector ter compensatie van de hoge inflatie; 

• Het college in raadsstuk 2023/52450 (“Compenseren maatschappelijke instellingen voor gevolgen 
stijgende energieprijzen”) voorstelt met deze steun de maatschappelijke partners van de 
gemeente incidenteel te compenseren voor de gestegen energieprijzen; 

• Hiervoor naar verwachting € 2,5 miljoen beschikbaar is; 

• Het college hiervoor een subsidieregeling gaat uitwerken en vaststellen; 

• Dat in het raadsstuk staat dat de subsidieregeling in eerste instantie is bestemd voor instellingen 
waarmee de gemeente een subsidie- en/of huurrelatie heeft; 

• De wethouder in de vergadering van de commissie Bestuur op 2 februari 2023 heeft toegezegd 
een hardheidsclausule op te nemen in de subsidieregeling. 

 
Overwegende dat:  

• Ook instellingen die geen subsidie- en/of huurrelatie met de gemeente hebben en tot nu toe de 
eigen broek hebben opgehouden in een noodlijdende situatie terecht kunnen komen door de 
gestegen energieprijzen; 

• Ook instellingen die geen subsidie- en/of huurrelatie met de gemeente hebben van grote 
maatschappelijke betekenis kunnen zijn; 

• Het niet fair is deze instellingen op achterstand te zetten om in aanmerking te komen voor de 
subsidieregeling; 

• Voor een gelijke behandeling van instellingen die wel of niet een subsidie- en/of huurrelatie 
hebben met de gemeente, de hardheidsclausule niet toereikend is.  

 
Roept het college op: 
 

• In de uit te werken en vast te stellen subsidieregeling geen onderscheid te maken tussen 
instellingen die wel of niet een subsidie- en/of huurrelatie hebben met de gemeente; 

• De overige in het raadsstuk genoemde voorwaarden gelijk toe te passen op instellingen die wel of 
niet een subsidie- en/of huurrelatie hebben met de gemeente; 

• De vastgestelde subsidieregeling zodanig bekendheid te geven dat instellingen die wel of niet een 
subsidie- en/of huurrelatie hebben met de gemeente in de gelegenheid worden gesteld een 
aanvraag in te dienen. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
CDA Haarlem   
 

 


