
 
 
 
 
 
 
 

Amendement: Hoge inflatie snel compenseren, want de nood is ook hoog 
                                                            
De gemeenteraad van Haarlem, bijeen in vergadering op donderdag 23 februari 2023,  
het raadsstuk ‘Compenseren maatschappelijke instellingen voor gevolgen stijgende energieprijzen’ 

behandelend. 

 
Constaterende dat: 
-in de kernboodschap van het raadsstuk  de volgende tekst is opgenomen:. In de recentelijk 
gepubliceerde Najaarsnota 2022 van het Rijk is steun aangekondigd voor de (semi)collectieve sector. 
Het kabinet gaat bij de Voorjaarsnota 2023 een extra prijsbijstelling uitkeren om de (semi)collectieve 
sector structureel extra te compenseren voor de hoge inflatie. De prijsbijstelling geldt ook voor het 
Gemeentefonds. Het aandeel voor Haarlem wordt momenteel ingeschat op ca. € 2,5 miljoen euro 
structureel vanaf 2023; 
-in het raadsstuk wordt toegezegd dat een aantal voorwaarden om te voldoen aan een toekenning 
van een (aanvullend) subsidie worden uitgewerkt in een subsidieverordening  en dat daarover in het 
Tijdspad de volgende tekst is opgenomen:  De uitwerking van de subsidieregeling zal kort volgend op 
dit raadsbesluit plaats vinden, zodat deze uiterlijk met de Kadernota 24 vastgesteld kan worden. 
Volgende stap is dan om actief te communiceren hierover met instellingen.  

-het raadsstuk evenwel in 2.3.  slechts een incidentele aanvullende compensatie beoogt: 
 

Overwegende dat: 
-van veel kanten in het land wordt benadrukt deze gelden snel op de bestemde plekken  
 te krijgen; 
-het vormgeven van een subsidieregeling niet in verhouding staat tot de ambitie om  
 eenmalig de hoge inflatie te compenseren; 
-het traject dat wordt voorgesteld, pas ver in het najaar tot uitbetaling kan leiden; 
-de maatschappelijke organisaties vaak nu al financieel klem zitten; 
-dit traject niet uitstraalt dat er erkenning is voor veelal acute financiële problematiek. 
 
Besluit om de tekst bij 2.4.  
De beschikbaarstelling en voorwaarden van de incidentele aanvullende compensatie voor de 
gevolgen van de stijgende energieprijzen te vertalen naar een door het college uit te werken en vast 
te stellen subsidieregeling. 
 

Te vervangen door de volgende tekst: 
2.4. De beschikbaarstelling en voorwaarden van de incidentele aanvullende compensatie voor de 
gevolgen van de stijgende energieprijzen zodanig te vertalen naar  door het college uit werken criteria 
dat toekenning en uitbetaling van de compensatie in principe voor de aanvang van het zomerreces 
plaats heeft gevonden. 
 
en waar nodig de tekst van het raadsstuk dienovereenkomstig aan te passen. 


