
B&W
1. Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de voorstellen voor de besteding

Kabelgelden 2009.
2. De kosten van het besluit bedragen€ 262.240,= De baten van het besluit bedragen € 285.500

De resterende Kabelgelden 2009 ad€ 23.260,= te doteren aan de bestemmingsreserve 
Kabelgelden. Vanuit het budget Kabelgelden 2010 een totaalbedrag op jaarbasis ad€ 108.000 te 
bestemmen voor meerjarige projecten: (1) Verzorgingseenheid oudere daklozen, (2) voorlich-
ting homo-emancipatie en (10) H.I.T.
Vanuit het budget Kabelgelden 2011 voor de projecten (1) en (10) in totaal€ 98.000,=  

3. De uitgaven komen ten laste van kostenplaats: 1271.4791.1100.
4. Deze notitie wordt bij de begrotingsbehandeling voorgelegd aan de gemeenteraad nadat de

commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.
5. Na instemming van de gemeenteraad worden de aanvragers en UPC/Nederland op de

gebruikelijke wijze geïnformeerd.

Raad:

Besluit

in te vullen door griffie

Moties en amendementen

in te vullen door griffie

Raadsstuk

in te vullen door griffie

[ ] Conform [ ] Ja Raadsstuknr

[ ] Gewijzigd [ ] Nee

[ ] Aangehouden Datum vergadering

[ ] Afgevoerd

Portefeuille H. van der Molen
Auteur Mevr. H.J. Knotnerus /hr.
H.Davelaar

Oplegvel
Raadsstuk Telefoon 5115039

E-mail: hjknotnerus@haarlem.nl
STZ/WWGZ Reg.nr. 2008/154677
Te kopiëren: A + B(incl. formats) + C

Onderwerp
Besteding Kabelgelden 2009

B & W-vergadering van
7 oktober 2008

DOEL: Besluiten

Aan de raad is toegezegd dat het college jaarlijks bij de behandeling van de begroting een voorstel zal
doen over de bestedingen van de Kabelgelden.



Onderwerp: Besteding Kabelgelden 2009

Inleiding

In het kader van de Vaststellingsovereenkomst betaalt UPC Nederland jaarlijks,
vanaf 2005 tot en met 2011, een bedrag van€ 321.500,= (ex. btw) aan de gemeente. 
In de overeenkomst is vastgelegd dat dit bedrag zo mogelijk wordt besteed voor een
doelstelling op het gebied van cultuur, media, welzijn, ICT of educatie.

Met de nota Besteding UPC gelden (MO/OWG/2005/1060) heeft het college op 18-
10-2005 de criteria en procedure van de besteding van de kabelgelden vastgesteld.
Aan de raad is toegezegd dat de gelden ten goede moeten komen aan de burgers van
Haarlem en vooral de burgers in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Bij de behandeling van de Bestedingsvoorstellen Kabelgelden 2008 heeft de
raadscommissie Samenleving op 7 februari 2008 aangegeven dat de projecten meer
en nadrukkelijk toegespitst moeten zijn op het criterium kwetsbare Haarlemmers
(motie 831 gemeenteraad).

Het college heeft met haar besluit van 14-08-2008 (kenmerk 2008/104765)
uitvoering gegeven aan de motie van de gemeenteraad en de criteria aangescherpt
(bijlage A)

Voorstel aan de raad:

1. Het college stelt de gemeenteraad onder verwijzing naar bijlagen B en C
voor in te stemmen met de voorstellen voor de besteding Kabelgelden 2009.

2. De kosten van het besluit bedragen€ 262.240,= en komen ten laste van
kostenplaats: 1271.4791.1100.
De baten van het besluit bedragen€ 285.500,= 

3. De resterende Kabelgelden 2009 ad€ 23.260,= te doterenaan de bestem-
mingsreserve Kabelgelden.

4. Vanuit het budget Kabelgelden 2010 een totaalbedrag op jaarbasis
ad€ 108.000 te bestemmen voor meerjarige projecten: 
(project 1) verzorgingseenheid oudere daklozen (€ 90.000,=)
(project 6) voorlichting homo-emancipatie (€ 10.000,=) 
(project 10) het Haarlems Interscholair Tournooi. (€ 8.000,=)

5. Vanuit het budget Kabelgelden 2011 in totaal€ 98.000,=  te bestemmen 
voor de projecten:
(project 1) verzorgingseenheid oudere daklozen (€ 90.000,=)
(project 10) het Haarlems Interscholair Tournooi. (€ 8.000,=)

6. Na instemming van de gemeenteraad worden de aanvragers en
UPC/Nederland op de gebruikelijke wijze geïnformeerd.

Beoogd resultaat

De raad stemt in met de bestedingsvoorstellen Kabelgelden 2009.

Argumenten

De gelden worden met name besteed aan de kwetsbare burgers in maatschappelijk
moeilijke situaties.

RAADSSTUK



Kanttekeningen

Het jaarlijks budget Kabelgelden bedraagt€ 321.500,= 
Bij de behandeling van de voorstellen besteding Kabelgelden 2008 is door de raad
vanuit het budget 2009 in totaal€ 36.000,= bestemd. 
Budget Kabelgelden 2009 derhalve€ 285.500,=

Uitvoering

De financiële vaststelling van de gesubsidieerde projecten vindt via de gebruikelijke
procedure plaats.

Bijlagen

Bijlage A is aanscherping criteria;

Bijlage B is een overzicht, inclusief formats, van de te honoreren projecten 2009

Bijlage C is een overzicht van de niet gehonoreerde projecten

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. In te stemmen met de voorstellen voor de besteding Kabelgelden 2009.
2. De resterende Kabelgelden 2009 ad€ 23.260,= te doteren aan de bestemmings-

reserve Kabelgelden.
3. Vanuit het budget Kabelgelden 2010 een totaalbedrag op jaarbasis ad€ 108.000,=

te bestemmen voor meerjarige projecten: (1) (6) en (10)
4. Vanuit het budget Kabelgelden 2011 in totaal€ 98.000,=  te bestemmen voor de

meerjarige projecten (1) en (10)
5. De aanvragers en UPC/Nederland op de gebruikelijke wijze te informeren.

Gedaan in de vergadering van … … …… (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter



Bijlage A

Criteria besteding Kabelgelden:

De uitgaven moeten passen binnen het uitvoeringsprogramma Sociale Pijler van het OPH2
(Rijksafspraken en de zgn. Openparagrafen)

Uit de projectomschrijvingen moet blijken dat de middelen ten goede komen aan de burgers
van Haarlem, met de nadruk op burgers in maatschappelijk kwetsbare situaties.

AANSCHERPING:
Haarlemse burgers met een minimum inkomen en/of een medische/psychische problematiek
en/of problemen op het gebied van arbeidsmarktparticipatie.

Het subsidie voor deze doelgroep moet worden aangewend volgens een 80/20 regeling
hetgeen inhoudt dat 80 procent daadwerkelijk aan de belanghebbenden wordt uitgegeven en
20 procent voor overheadkosten resteert.

De voorstellen hebben geen structureel karakter maar betreffen projecten of stimulerings-
maatregelen bijvoorkeur vanuit burgerinitiatieven.

 Projecten kunnen meerderjarig zijn onder voorwaarde dat de beëindigingdatum
duidelijk vastligt.

De voorstellen mogen niet leiden tot structurele lasten voor de gemeente Haarlem.



Door het college gehonoreerde projecten Kabelgelden 2009 Bijlage B

Project Aanvrager Projectinhoud Looptijd Bedrag Reservering
2010 2011

1 Verzorgingseenheid Oudere Daklozen STZ/WWGZ Vooruitlopend op de uitvoering van het regionaal Kompas 3 jaar 90.000 90.000 90.000
creeren van opvangvoorziening en activiteiten voor
oudere daklozen

2 Opknappen kinderboerderij de Wijkzaken Tbv. kinderboerderij moeten oa.dierenverblijven 1 jaar 15.000
Eenhoorn Schalkwijk opgeknapt worden. Kinderboerderij draagt in Schalkwijk

bij aan een betere integratie.

3 Garantiefonds huurdoorbetaling SoZaWe Tijdens opstartfase schuldhulpverlening een lening 1 jaar 30.000
ihkv. Project Preventie huisuitzettingen verstrekken voor o.a. huurdoorbetaling

4 Verhalenkeuken - Slachthuisbuurt Wijkzaken/ Opstarten van een kookproject tbv. verschillende bevolkings- 1 jaar 50.000
waarbij verhalen verteld worden in een nieuw centrum

*** kanttekening onder voorbehoud betere onderbouwing voor cie/raad

5 St. Paardrijden Gehandicapten STZ/JOS Bieden van vervoer naar paardrijden tbv. motorisch 1 jaar 6.000
Kennemerland meervoudig gehandicapten

6 Voorlichting scholen homo-emancipatie STZ/WWGZ Voorlichting geven op scholen mbt homo-emancipatie 2 jaar 10.000 10.000
via het COC

7 Huiswerkbegeleiding Marokkaanse STZ/WWGZ In samenwerking met St. Samen Haarlem organiseren 1 jaar 8.240
jongeren van huiswerkbegeleiding voor 72 leerlingen uit het

basis- en vorming en voortgezet onderwijs

8 Multifunctioneel en Intercultureel STZ/WWGZ Aanschaf apparatuur tbv. nieuw te openen multifunctioneel 1 jaar 15.000
Ontmoetingscentrum intercultureel centrum Schalkwijk

9 Keet voor hangjongeren in Bomenbuurt Wijkzaken Het plaatsen van een keet voor hangjongeren in Bomen- 1 jaar 30.000
buurt ihk. veroorzaken overlast

10 Haarlems Interscholair Tournooi STZ/E&C Betrekken VMBO bij podium creatieve scholieren 3 jaar 8.000 8.000 8.000

totaal 262.240
Bestedingsbudget Kabelgelden 2009 285.500

restant 23.260
Ten laste van Kabelgelden 2010 & 2011 108.000 98.000
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Bijlage B

Aanvraag besteding
Kabelgelden 2009 Nr. 1

Hoofdafdeling: SZ/WWGZ
Contactpersoon: mw. H.J. Knotnerus
Telefoonnummer: 023 - 5115039

Uitvoeringsorganisatie:
Nog te bepalen
Bankrekeningnummer:
Adres:

Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Emailadres:

Projectnaam: Verzorgingseenheid voor oudere daklozen

Duur project: 3 jaar –2009 t/m 2011

Korte kernachtige beschrijving:
In het kader van het Kompas voor Midden- en Zuid-Kennemerland zijn er 7 activiteiten opgenomen
voor het bieden van een gedifferentieerd aanbod woon- en opvangvoorzieningen voor residentieel en
feitelijk daklozen. Het plan van aanpak voor het Kompas is inhoudelijk door het Ministerie van VWS in
juni 2008 goedgekeurd. Een financiële vertaling (het zgn. verdeelmodel) vanuit het Rijk is vertraagd,
doordat de herverdeling van gelden ten behoeve van maatschappelijke opvang meer tijd vraagt.

De doelstelling van het Kompas is om in de jaren 2008 –2014 een forse impuls te geven aan de
aanpak van dakloosheid. Om geen vertraging in de aanvang te creëren is het noodzakelijk om te
starten met het realiseren van opvangvoorzieningen.

Vanuit het Kompas willen wij o.a. de volgende voorzieningen realiseren:
- verzorgingseenheid voor oudere daklozen;
- hostel voor chronisch verslaafden;
- opvangvoorziening voor huishoudens met kinderen.

Voor deze doelgroepen is het van belang, dat naast het bieden van woonvoorzieningen er een
activiteitenaanbod aanwezig is.

Doelstelling smart:
Het creëren van opvangvoorzieningen en daarbij activiteiten voor residentieel en feitelijk daklozen.
Beoogde startdatum is januari 2008 (of zoveel later, gezien de vertraging van het financiële
verdeelmodel vanuit het Rijk). Duur van het totale project is 2008 –2014.
Waarbij het accent op het creëren van woonvoorzieningen voornamelijk zal liggen in de jaren 2008-
2012.
Met een financiële eenmalige impuls (gedurende 3 jaar) kan nu een aanvang worden gemaakt met
het opzetten van een uitwerkingsplan voor bovengenoemde woonvoorziening met een daarbij
behorend activiteitenplan.

Effect burger in kwetsbare situatie:
Het bieden van een gedifferentieerd aanbod voor woon- en opvangvoorzieningen voor residentieel en
feitelijk daklozen. Daarnaast het aanbieden van activiteiten in de woonvoorzieningen.
Met het aanbieden van goede locaties en activiteiten voor deze doelgroep wordt de overlast op
verschillende plekken in de binnenstad teruggedrongen.

Alternatieve dekking: Vanuit het surplus OGGZ-gelden 2007 is een (start)bedrag aanwezig.
Samen met een financiële impuls gedurende 3 jaar vanuit de Kabelgelden kan er gestart worden met
een uitwerkplan voor bovengenoemde voorzieningen met activiteitenaanbod.

Begroting project € 550.000,--

Gevraagde bijdrage € 270.000,-- (2009-2011)

Projectaanvraag van derden:

nee*
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Aanvraag besteding
Kabelgelden 2009 Nr. 2

Hoofdafdeling: STZ/WWGZ
Contactpersoon: mw. H. Knotnerus
Telefoonnummer: 023 - 5115039

Uitvoeringsorganisatie: Stem in de Stad

Bankrekeningnummer:
Adres:

Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Emailadres:

Projectnaam: Stem in de stad–Straatpastor (straathoekwerker)

Duur van het project: 3 jaar–2009 t/m 2011

Korte kernachtige beschrijving:

St. Stem in de Stad verzorgt een laagdrempelig inloopcentrum in de stad. Hier komen veelal thuisloze
mensen binnen of mensen met een psychisch ongemak. Deze instelling voorziet de mensen van een
kop koffie of thee of een warme maaltijd en biedt een luisterend oor.

In 2007 is er vanuit Stem een haalbaarheidsonderzoek gedaan waarbij werd geconstateerd, dat er op
straat behoefte is aan een zg. straatpastor –straathoekwerker.
Deze kan mensen op straat aandacht geven, een luisterend oor, maar ook doorverwijzen naar allerlei
organisaties vanuit het maatschappelijk veld.
Gezien de huidige taakuitvoering van Stichting Stem in de Stad lijkt het juist om deze persoon bij die
stichting in te bedden.

Doelstelling smart:
Het aanstellen van een straatpastor –straathoekwerker voor diverse laagdrempelige taken op straat
onder auspiciën van Stichting Stem in de Stad met een doorverwijsfunctie.

Effect burger in kwetsbare situatie:
Thuisloze burgers en zorgvermijders kunnen een straatpastor –straathoekwerker ten allen tijde
aanspreken.

Begroting project
Totale begroting voor 3 jaar € 45.000,-

Gevraagde bijdrage
€ 10.000,= gedurende 3 jaar 

Projectaanvraag van derden:

nee*
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Aanvraag besteding
Kabelgelden 2009 Nr. 3

Hoofdafdeling: SoZaWe/Beleid en
Bedrijfsvoering
Contactpersoon: M. Tijl
Telefoonnummer: 023 - 5114127

Uitvoeringsorganisatie:
Bankrekeningnummer:
Adres:

Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Emailadres:

Projectnaam: Garantiefonds huurdoorbetalingen (in het kader van het project Preventie
Huisuitzettingen)

Duur project: 1 jaar - 2009

Korte kernachtige beschrijving:
Huurders met huurschulden worden in het kader van het project Preventie Huisuitzettingen
aangemeld bij de GGD (regievoerder) en doorgeleid naar onder meer de schuldhulpverlening. Er
wordt dan z.s.m. budgetbeheer opgestart waarmee de betaling van lopende vaste lasten, waaronder
huur, wordt veilig gesteld. Het is niet altijd mogelijk om dit budgetbeheer binnen een maand te
realiseren, waardoor huurbetalingsachterstanden verder kunnen oplopen. Weliswaar is betrokkene in
deze opstartperiode zelf verantwoordelijk voor de betaling van huur, niet in alle gevallen is betrokkene
daartoe in staat. Voor deze laatste situaties willen we met een lening uit het garantiefonds de
huurdoorbetaling mogelijk maken en voorkomen dat de huurschulden verder oplopen.

Doelstelling smart:
Voorkomen van het (verder) oplopen van huurschulden bij opstart budgetbeheer.

Effect burger in kwetsbare situatie:
Voorkomen van het (verder) oplopen van huurschulden bij opstart budgetbeheer.

Alternatieve dekking:

Begroting project

Gevraagde bijdrage € 30.000,--

Projectaanvraag van derden:

nee*
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Aanvraag besteding
Kabelgelden 2009 Nr. 4

Hoofdafdeling: Wijkzaken
Contactpersoon: mw. K. Meulenbelt
Telefoonnummer: 023 - 5113355

Uitvoeringsorganisatie:

Bankrekeningnummer:
Adres:

Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Emailadres:

Projectnaam: Ondersteuning van 'De verhalenkeuken'

Duur project: 1 jaar - 2009

Korte kernachtige beschrijving:
De Hamelink is een nieuw centrum in de Slachthuisbuurt wat gekenschetst kan worden als een kleine
brede school en buurtcentrum. Naast onderwijs zijn er diverse activiteiten die voor de buurt van groot
belang zijn zoals de opvang van demente bejaarden, moedercentrum Doenja en de verhalenkeuken.

Doelstelling smart:
De verhalenkeuken is een uniek project waarbij verschillende bevolkingsgroepen voor elkaar koken en
verhalen vertellen.

Effect burger in kwetsbare situatie:

Alternatieve dekking:

Begroting project

Gevraagde bijdrage € 50.000,--

Projectaanvraag van derden:

nee*
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Project Verhalenkeuken Haarlem –Oost / Slachthuisbuurt

Datum Oktober 2008
Rapportage
periode

Tot ca 2010

Doel van de
verhalenkeuken

De verhalenkeuken is gevestigd in het nieuwe centrum De Hamelink in de
Slachthuisbuurt.
Het is een soort buurtkantine waar mensen makkelijk in- en uitlopen, elkaar kunnen
ontmoeten en tijdens het koken of de maaltijd hun verhalen kunnen uitwisselen en
elkaar op die manier beter leren kennen.
De Verhalenkeuken is een community-art project waarin buurtbewoners in een reeks
van creatieve activiteiten samenwerken naar telkens een ‘finale’: een tentoonstelling, 
een concert, een voorstelling of een film. In aanloop naar deze finales biedt het
5eKwartier de buurtbewoners en buurtorganisaties activiteiten en workshops die in de
finales samenkomen. Ze stimuleren buurtbewoners om hun talenten te (her)ontdekken
en te benutten, voor zichzelf en voor de buurt. Dit proces van ontmoeting, uitwisseling
en verbinding wordt beschreven en vastgelegd in een publicatie met een film over dit
project. Effectmeeting en evaluatie worden gedaan door het Community Art Lab en het
Domein voor Kunstkritiek. De resultaten van het project worden na afloop landelijk
gepresenteerd zodat het een voorbeeld- en leerfunctie kan hebben voor soortgelijke
projecten die in de wijk ontwikkeld en uitgevoerd worden.

Resultaten van
de
verhalenkeuken

De verhalenkeuken maakte in het voorjaar van 2008 onderdeel uit van het project
“Kijken naar Haarlem-Oost”. Het is een heel goed bezocht onderdeel geweest, met veel 
genoteerde en op film opgenomen verhalen. Veel mensen van verschillende afkomst
hebben aan tafel gezeten en hebben hun verhalen uitgewisseld. Het was een pilot voor
de echte verhalenkeuken.
“De Verhalenkeuken bood de vrouwen van Doenja nieuwe vormen om iets van zichzelf
te laten zien. De vrouwen kwamen in contact met mensen die ze normaal nooit
ontmoeten: kunstenaars, kunstpubliek en beleidsmedewerkers. Iedereen kwam buurten
in de kantine waar zij het verschil maakten. De vrouwen waren trots”! Geja Muffels, 
coördinator Moedercentrum Doenja

De beoogde concrete resultaten van De Verhalenkeuken heeft het 5eKwartier als volgt
omschreven:
6 finales / evenementen georganiseerd voor en door de buurt (openingsconcert,
buurtservies, tentoonstelling, locatietheatervoorstelling, reizend schoolpleinconcert,
slotmanifestatie)
6 permanente verhalenkasten over mensen in de Slachthuisbuurt in de centrale
ontmoetingsruimte, die telkens kunnen worden vernieuwd
50 filmpjes over moeders uit de slachthuisbuurt
2.500 actieve deelnemers
7.000 passieve deelnemers: toeschouwer/bezoeker van finales
samenwerking van buurtbewoners in diverse projecten, door organisatie van activiteiten
en workshops
CD met muziek uit de wijk en een tekstboek met vertalingen van de wijkliederen
DVD met concertregistraties en studio-opnames
Lesbrief, educatieprogramma bij reizend schoolpleinconcert
Stevig partnerschap van de brede school met diverse cultureel diverse verenigingen en
organisaties uit de wijk
De Hamelink op een positieve manier op de kaart gezet als een toegankelijke en
flexibele locatie
Contact tussen buurtbewoners, tussen autochtone en allochtone groepen en tussen
allochtone groepen onderling dat geregeld terugkeert.
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Methodiekbeschrijving in beeld en tekst waarin het proces van ontmoeting, uitwisseling
en verbinding is vastgelegd
Expertmeetings en rondleidingen in de Verhalenkeuken tijdens de looptijd van het
project voor professionals in welzijn, beleid, onderwijs en kunsten. De Verhalenkeuken
als voorbeeld voor andere gemeenten (dit onderdeel is in samenwerking met Kunst en
Cultuur Noord-Holland)
12 jonge kunstenaars hebben ervaring opgedaan met community-art
Effectmeeting en evaluatie door het landelijke Community Art Lab en het Domein van
Kunstkritiek

Fase van de
verhalenkeuken

In voorjaar 2008 is een proef van start gegaan. Per 1 sept is de verhalenkeuken voor
een periode van 1,5 jaar in de Hamelink gestart.

Projectactiviteiten
afgelopen
periode

Op 11 oktober is de Hamelink geopend: een gezamenlijk concert, een speciaal
geschreven lied. Buurtbewoners, kinderen van de Talenten, koren–jong en oud kregen
workshops in muziek en zang. Samen repeteerden ze en presenteerden ze op een
zonnige zaterdag een hartverwarmend concert.
Van de vlaggen gemaakt door buurtbewoners maakte het 5eKwartier een mooie
vertoning waarbij de wethouder alle vlaggen over het schoolplein trok door middel van
een rad. Daarbij werd door alle aanwezigen duizenden bellen geblazen die de lucht in
gingen.

De Hamelink is vernoemd naar oud-verzetsstrijder J.J. Hamelink, geboren en getogen in
de Slachthuisbuurt. Fred de Ruyter overhandigde, namens woningcorporaties Elan
Wonen, Pré Wonen en Ymere, een portret van J.J. Hamelink (1902- 1942) aan zijn
schoondochter. Het 5eKwartier heeft er een heel bijzonder portret van gemaakt. Het
portret is samengesteld uit honderden foto’s van buurtbewoners, die op de openingsdag 
ter plekke werden gemaakt door 4 fotografen. Zo wordt de Hamelink echt van de buurt.
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stand van zaken Na de opening gaat het 5eKwartier verder met een tafelkledenproject, verhalen
verzamelen– binnen het thema ‘moeders van de slachthuisbuurt’.
Overal zit een verhaal in of achter: in een liedje, een kledingstuk, een kopje koffie, een
oude foto of een gerecht. De kunst is om een vorm te vinden waarin mensen hun
persoonlijke verhaal willen delen.

Het 5eKwartier wil ‘het Verhaal’ van de Slachthuisbuurt vormgeven. Ze wil ‘de ziel’ van 
de buurt zichtbaar en voelbaar maken door in te zoomen op betekenisvolle persoonlijke
verhalen. Verhalen waar buurtbewoners zich mee kunnen identificeren en die ook in een
breder verband iets vertellen over de tijd waarin we nu leven.
In november organiseert het 5eKwartier een diner met muziek en verhalen uit de wijk.

Zo heeft het 5eKwartier De Verhalenkeuken ingedeeld in diverse fasen en diverse
thema’s.
Rond drie universele thema’s worden verhalen verzameld.  Buurtbewoners van 
verschillende leeftijden en culturen hebben verschillende interpretaties bij elk thema.
HUIS betekent voor de één zijn ouderlijk huis in Marokko, voor de ander zijn ouderlijk
huis in de straat.

Door de diversiteit aan persoonlijke interpretaties te tonen wordt de culturele rijkdom van
de buurt zichtbaar. De universele thema’s zorgen voor verbinding tussen verleden en 
heden en tussen culturen. Hierdoor wordt naast de diversiteit aan interpretaties ook de
universele betekenis en gedeelde emotie zichtbaar.

Het project bestaat na de opening uit drie deelprojecten elk met een eigen thema:
1. Mijn moeder
2. Mijn huis/mijn straat
3. Mijn lied
Elk deelproject omvat verschillende activiteiten. Hiervan is een uitgebreide beschrijving
beschikbaar.

Actuele
knelpunten

Hoe komen we aan financieel middelen. Het 5eKwartier heeft vele landelijke fondsen
benaderd. Inmiddels participeren de volgende fondsen in dit project: Oranje Fonds,
Stimuleringsfonds Ruimte voor Contact, Kosmopolis, VSB Fonds, Kunstenaars en Co.
Daarnaast participeren de woningcorporaties. Ruim de helft van de begroting is gedekt;
maar de (tijds)nood om de hele begroting rond te krijgen wordt steeds urgenter.
Dit project draait om mensen. We willen graag zorgvuldig zijn. Duurzaamheid kan alleen
gerealiseerd worden bij een langere doorlooptijd, met een diversiteit aan activiteiten. We
willen geen kers op de taart zijn, maar werkelijk het verschil maken.
Concreet voorbeeld knelpunt: zoektocht naar een vrouwelijke kok die vanuit een
inspirerende visie de vrouwen van Doenja-vrouwen kan leren voor grotere
gezelschappen te koken en de coördinatie onder de knie te krijgen.

Activiteiten
komende
periode,
bijstelling nodig?

De verhalenkeuken verder uitwerken, verhalen opschrijven en uitdragen. Doelgroepen
uitnodigen voor de maaltijden. Kinderen in het project betrekken. Activiteiten:
- portret van mijn moeder: door kinderen, moeders, ouderen
- verder inrichten Verhalenkeuken: verhalen verzamelen en uitdragen
- veel diverse doelgroepen actief benaderen en elkaar laten ontmoeten bij de
buurtmaaltijden en voorstellingen
- herinneringen van buurtbewoners verzamelen voor de tentoonstelling in januari
- tentoonstelling met foto’s uit het archief en van mensen uit de buurt (in samenwerking 
met Noord-Hollands archief)
- reminiscentieproject met ouderen en ROC leerlingen
- intieme multidisciplinaire locatievoorstellingen in woningen in de wijk met verhalen uit
de slachthuisbuurt; enzovoort
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De Hamelink is het middelpunt van alle activiteiten van de Verhalenkeuken. Het gebouw
wordt de vitrine van culturele competenties van de wijk.

Bijstelling: multidisciplinariteit is nodig om alle verschillende doelgroepen te benaderen.
Samenwerking met organisaties is een belangrijk uitgangspunt en moeten we blijven
vasthouden. Aanwezigheid van kunstenaars in de Hamelink moet frequenter.
Communicatieplan en strategie moet verder worden uitgewerkt.

Evt. gevolgen
doelstellingen
project

Positieve gevolgen zijn dat de mensen in de buurt elkaar beter leren kennen, dat er een
betere sociale cohesie ontstaat. Ook bij de samenwerking van diverse organisaties.
Door gemeenschappelijke ervaringen willen we buurtbewoners verbinden. Mensen gaan
anders naar elkaar kijken. De opening van de Hamelink was een goed voorbeeld. Het
draagt bij aan de positieve beeldvorming over de wijk en wederzijds begrip tussen
bewoners. Beter kijken, meer zien, nieuwe inzichten, nieuwe dialoog.

Evt. budgettaire
gevolgen

kabelgelden van€ 50.000,- zijn nodig om de activiteiten van het project te kunnen
realiseren

De projecten van het 5eKwartier spreken tot de verbeelding en zijn toegankelijk voor een brede
publieksgroep.
Het 5eKwartier kenmerkt zich door:
• direct in kunnen spelen op behoeften: flexibiliteit
• een zorgvuldig geregisseerd proces met aandacht voor de inbreng van alle betrokkenen
• overbrengen van creativiteit, energie en passie
• een eigenwijze presentatie die tot de verbeelding spreekt
• communicatie met hoofd en hart: de beleving staat centraal
• het oog voor menselijke maat
• de gelaagdheid van communicatievormen: multi-disciplinair
• auteursschap van professionals en amateurs
• de liefdevolle en professionele vormgeving

Willy
2008-10-20
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Aanvraag besteding
Kabelgelden 2009 nr. 5

Hoofdafdeling: Wijkzaken
Contactpersoon: mw. K.Meulenbelt
Telefoonnummer: 023 - 511

Uitvoeringsorganisatie:
Bankrekeningnummer:
Adres:

Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Emailadres:

Projectnaam: Rateltikkers bij verkeerslichten

Korte kernachtige beschrijving:
De oversteek bij verkeerslichten kan voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen, blinden en
slechtzienden sterk worden verbeterd door de aanschaf van rateltikkers bij verkeerslichten te
plaatsen.

Doelstelling smart:
Aanschaf van 5 rateltikkers voor 5 kruispunten (€ 10.000,-- per kruispunt).

Effect burger in kwetsbare situatie:
Veiliger oversteken voor kwetsbare verkeersdeelnemers.

Alternatieve dekking:

Begroting project

Gevraagde bijdrage € 50.000,--

Projectaanvraag van derden:

nee*
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Aanvraag besteding
Kabelgelden 2009 Nr. 6

Hoofdafdeling: STZ/JOS
Contactpersoon: mw. H. Nijdam
Telefoonnummer: 023 - 5113476

Uitvoeringsorganisatie:
Stichting Paardrijden Gehandicapten Kennemerland
Bankrekeningnummer:
Adres:

Contactpersoon: volgt z.s.m.
Telefoonnummer:
Emailadres:

Projectnaam: Stichting Paardrijden Gehandicapten Kennemerland

Duur project: 1 jaar - 2009

Korte kernachtige beschrijving:
De stichting biedt zwaar motorisch en meervoudig gehandicapten de mogelijk om in Kennemerland
Paard te rijden op twee maneges in de regio.
Meer informatie is te vinden op hun website www.spgk.nl

Doelstelling smart:
Op de vervoerskosten van de kinderen die van de mytylschool naar paardrijden gaan in aangepaste
busjes van Connexion is een tekort van €6000. De bedoeling is om dit tekort te gaan dekken door een 
trapsgewijze contributieverhoging en door het aanvragen van subsidies bij verschillende instellingen,
zoals Fonds voor het gehandicapte kind, Witte Bedjes, Kinderpostzegels, ed.

De ervaring heeft geleerd dat deze fondsen eerder bereid zijn bij te springen, wanneer de gemeente
af en toe ook een subsidie geeft. Het blijft zo dat deze stichting al jarenlang afhankelijk is van de hulp
van verschillende fondsen om te kunnen blijven bestaan.

Effect burger in kwetsbare situatie:
Gehandicapte kinderen kunnen blijven rijden zonder dat de contributie (te veel) omhoog gaat,
waardoor de ouders minder belast worden. Met name kinderen uit allochtone en bijstandsgezinnen
hebben zo meer kans om te blijven rijden.

Alternatieve dekking:
Snellere verhoging van de contributie met als mogelijk gevolg verlies van leden en hogere lasten voor
degenen die overblijven

Begroting project €

Gevraagde bijdrage € 6.000,--

Projectaanvraag van derden:

nee*
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Aanvraag besteding
Kabelgelden 2009 Nr. 7

Hoofdafdeling: STZ/WWGZ
Contactpersoon: M.L. de Wilde
Telefoonnummer: 023 - 5115509

Uitvoeringsorganisatie:
COC Kennemerland
Bankrekeningnummer:
Adres:

Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Emailadres:

Projectnaam:
Voorlichting op scholen t.b.v. homo-acceptatie

Duur project: 1 jaar - 2009

Korte kernachtige beschrijving:
Er vaak wordt gedacht dat homoseksualiteit in Nederland algemeen geaccepteerd is "we hoeven het
er dus niet meer over te hebben". Uit onderzoeken blijkt dat homo- en lesbische jongeren in het
onderwijs moeite hebben zich te handhaven en vaak leer- en sociaal emotionele achterstanden
oplopen. Ook blijkt dat in het onderwijs, ondanks een toename van aandacht voor seksuele vorming,
de aandacht voor voorlichting over homoseksualiteit substantieel is afgenomen in de eerste helft van
de jaren 90.

Doelstelling smart:
Het COC heeft daarom 12 Diversiteitmodules ontwikkeld om jongeren op middelbare scholen
voorlichting te geven. De gemeente Haarlem wil deze modules inzetten op diverse scholen in de regio.
Tijdens de lessen wordt op een speelse en interactieve manier de beeldvorming van jongeren ten
aanzien van homoseksualiteit besproken.
Projectperiode: 2009.

Effect burger in kwetsbare situatie:
Het COC Kennemerland is het kenniscentrum op het gebied van homoseksualiteit in de regio. Het COC
is voor de gemeente Haarlem een actieve partner in bijvoorbeeld het geven van voorlichting op
scholen. Onbekend maakt onbemind. Veel jongeren hebben een onjuiste beeldvorming van
homoseksualiteit. Daarom stelt het COC zich ten doel door middel van voorlichting onveiligheid door
homovijandig gedrag te beperken.

Alternatieve dekking:

Begroting project € 20.000,--
(€ 4.000,-- per school per jaar)

Gevraagde bijdrage € 20.000,--

Projectaanvraag van derden:

nee*
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Aanvraag besteding
Kabelgelden 2009 Nr. 8

Hoofdafdeling: STZ/WWGZ
Contactpersoon: H. Lock
Telefoonnummer: 023 - 5113607

Uitvoeringsorganisatie:
Stichting Samen Haarlem
Bankrekeningnummer:
Adres:

Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Emailadres:

Projectnaam: Project huiswerkbegeleiding Marokkaanse jongeren

Duur project: 1 jaar - 2009

Korte kernachtige beschrijving:
In Schalkwijk is een Marokkaanse zelforganisatie, de Stichting Samen Haarlem, gestart met
huiswerkbegeleiding voor Marokkaanse jongeren.
De stichting organiseert in samenwerking met het Teylercollege huiswerkbegeleiding voor leerlingen
van het basisonderwijs groep 8.

Doelstelling smart:
Huiswerkbegeleiding in 2009 van circa 72 Marokkaanse leerlingen (50% uit basisonderwijs en 50% uit
voortgezet onderwijs).

Effect burger in kwetsbare situatie:
De betreffende leerlingen hebben meer kans van slagen in hun schoolopleiding.

Alternatieve dekking:

Begroting project € 14.000,-- (zonder eigen
bijdrage)

€  8.240,-- (met eigen bijdrage)

Gevraagde bijdrage € 14.000,-- / € 8.240,--

Projectaanvraag van derden:

nee*
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Aanvraag besteding
Kabelgelden 2009 Nr.9

Hoofdafdeling: STZ/WWGZ
Contactpersoon: H. Lock
Telefoonnummer: 023 - 5113607

Uitvoeringsorganisatie:
Stichting Multicultureel Schalkwijk (MCS)
Bankrekeningnummer:
Adres:

Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Emailadres:

Projectnaam: Project Multifunctioneel en Intercultureel Ontmoetingscentrum

Duur project: 1 jaar - 2009

Korte kernachtige beschrijving:
Stichting MCS heeft als ideaal op niet al te lange termijn te zien dat Schalkwijk verrijkt is met een
Multifunctioneel en Intercultureel Centrum (MIC).
MCS organiseert als vrijwilligersorganisatie activiteiten in Schalkwijk waarbij veel bewoners(groepen)
elkaar ontmoeten.

Doelstelling smart:
Aanschaf van mobiele keukenapparatuur en podiumvoorzieningen zodat deze in de toekomst kunnen
meeverhuizen naar het MIC.
Tevens inhuur van een deskundige/coach die MCS en DOCK gaat ondersteunen.
Deze activiteiten zijn een basis voor de opzet en continuïteit van een MIC

Effect burger in kwetsbare situatie:

Alternatieve dekking:

Begroting project apparatuur € 15.000,--
coach (4 uur p/w)€ 21.600,--

Gevraagde bijdrage
apparatuur € 15.000,--
coach (4 uur p/w)€ 21.600,--

Projectaanvraag van derden:

nee*



Door het college niet gehonoreerde projecten Kabelgelden 2009 Bijlage C

Project Aanvrager Projectinhoud Looptijd Bedrag 2010 2011

1 Stem in de Stad SZ/WWGZ Het aanstellen van een straatpastor voor aanspreekpunt 3 jaar 10.000 10.000 10.000
signalering, kontaktlegging, doorverwijzen dak/thuislozen

2 Opvoedings- en Gezinsondersteuning SZ/JOS Ouders/opvoeders te ondersteunen bij opvoeding van hun 3 jaar 60.000
kinderen door het in dienst nemen van een orthopedagoog

3 Opstellen nota gemeentelijk Sexueel SZ/WWGZ Ontwikkelen van een visie op sexueel diversiteitsbeleid 1 jaar 25.000
Diversiteitsbeleid

4 Aware SZ/WWGZ Uitbreiden van ondersteuning van vrouwen en kinderen 3 jaar 45.000
in Blijfhuizen via Aware alarmeringssystemen
verstrekken voor o.a. huurdoorbetaling

5 Financiering Opstap bij DOCK SZ/WWGZ Opstap richt zich op kinderen met taalachterstand 1 jaar 100.000
wordt uitgevoerd door Dock (subsidieprobleem sinds
sinds overname Radius)

6 Activiteiten nieuwe centrum De Brug SZ/WWGZ Samen met DOCK nieuwe aktiviteiten ontwikkelen in het 1 jaar 4.000
centrum de Brug

7 Organiseren van projecten op kinder- SZ/WWGZ Organiseren van bijv. project voor mensen met een 1 jaar 10.000
boerderij Zuid-West geestelijke/lichamelijke beperking

8 Activiteiten Posthuis Noord SZ/WWGZ Organiseren van activiteiten tbv.binding in de buurt 1 jaar 7.500

9 Kinderworkshops Posthuis SZ/E&C Organiseren van workshops voor kinderen van 5 - 12 jaar 1 jaar 3.000
als aanvulling op kunsteducatie in het Posthuis

10 Nivon Slachthuisbuurt, startsubsidie Wijkzaken Subsidie tbv. opstarten van aktiviteiten van het Nivon op 1 jaar 25.000
nieuwe locatie (natuureducatie ook voor soc.zwakkeren)

11 Bijdrage jongerenwerk in jongeren- Wijkzaken Financiering voor ambulant jongerenwerk tbv. hanggroep- 1 jaar 100.000
lokatie Delftwijk City jongeren in Delftwijk/Waterbuurt ter voorkoming van

afglijden naar vandalisme

12 Rollatorroutes door Europawijk en Wijkzaken Het rollator vriendelijk maken van wandelroutes in het 1 jaar p.m.
Rozenprieel Rozenprieel en Europawijk



Project Aanvrager Projectinhoud Looptijd Bedrag

13 Beheerder buurthuis Harmenjanswijk Wijkzaken Het bekostigen van een beheerder voor het nieuwe 1 jaar 45.000
Thorbeckebuurt Drosteterrein

14 Voeding Albert Schweitzerschool SZ/JOS doelstelling wordt nog aangeleverd 25.000

Opmerking :
Van de ingediende aanvragen die niet gehonoreerd zijn door het college
zijn geen afzonderlijke formats opgesteld


