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GEWIJZIGD EXEMPLAAR

Besteding Kabelgelden 2009

Aan de Raad der gemeente Haarlem
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 1810-2005 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 € 285.500,-- en komen ten laste van
kostenplaats: 1271.4791.1100.
De baten van het besluit bedragen € 285.500,-3. 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,--)
4. 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,--)
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5.

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.
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
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
drs. W.J. Sleddering
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de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders
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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.

vanuit het budget Kabelgelden 2010 een totaalbedrag op jaarbasis ad
€ 108.000,-- te bestemmen voor meerjarige projecten: (1) (6) en (10);

3.

anuit het budget Kabelgelden 2011 in totaal € 98.000,-- te bestemmen voor de
meerjarige projecten (1) en (10);

4.

de aanvragers en UPC/Nederland op de gebruikelijke wijze te informeren.

Gedaan in de vergadering van…………..
De griffier,

De voorzitter,
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