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Onderwerp: De Zomerzone als preventiewijk
Reg.nummer: WZ/GM/2009/163856
1. Inleiding
De Zomerzone is een andere naam voor Haarlem Oost en omvat de Oude en
Nieuwe Amsterdamse buurt, Slachthuisbuurt, Parkwijk en de Zuiderpolder. De
Zomerzone is genoemd naar de Zomervaart, een centrale as in de buurt en omdat
we graag willen dat het daar ook een beetje zomer wordt. Het is een stadsdeel wat
niet uitgesproken slecht is, maar waar wel de laagste inkomens wonen, het hoogste
percentage allochtonen en meer mensen afhankelijk zijn van een uitkering.
In de Zomerzone is altijd veel aandacht geweest voor de sociale en economische
aanpak; brede scholen, welzijn, werktoeleiding, sociale cohesie en culturele
activiteiten. Resultaten daarvan zijn de nieuwe brede scholen in voorbereiding,
diverse welzijnsvoorzieningen zoals De Hamelink, werktoeleidingsproject, digitale
wijkkrant, culturele activiteiten als Kijken naar Haarlem Oost en de
Verhalenkeuken.
In 2006-2007 heeft Haarlem met de Slachthuisbuurt meegedaan aan het project
“nieuwe coalities in de wijken”. Minister Karla Peijs adopteerde de Slachthuisbuurt.
Naast veel contacten met ministeries leverde dit vooral een goede samenwerking
met de corporaties op.
Met de corporaties en de wijkraden is gewerkt aan een aanvraag in het kader van de
subsidieregeling preventiewijken 40+. Een subsidieregeling voor wijken die niet
behoren tot de 40 Vogelaarwijken, maar wel dreigen af te zakken naar dat niveau.
Totaal was dertig miljoen euro beschikbaar met een maximale bijdrage van twee
miljoen per gemeente. Haarlem heeft deze maximale bijdrage van twee miljoen
gekregen. Voorwaarde is dat de gemeente en/of in de gemeente werkzame
instanties cofinancieren. De corporaties zijn bereid één miljoen euro bij te dragen.
2. Voorstel aan de raad
het College stelt de Raad voor:
1. Stemt in met de doelstellingen van de subsidieaanvraag preventiebudget
40+; meedoen aan een vertrouwde samenleving, investeren in leren en
opvoeden,stimuleren werktoeleiding en economische activiteiten.
2. De kosten van dit besluit bedragen € 4.000.000,=. De baten van dit besluit
bedragen € 3.000.000,=. Het resterende bedrag zal gedekt worden uit een
bijdrage uit ISV 2010 en 2011.
3. Het College te mandateren de subsidies te verstrekken in overleg met de
corporaties en de wijkraden, vallend binnen de onder 1 genoemde
doelstellingen en de begroting zoals verwoord in de subsidieaanvraag.
4. Stemt in met een monitoring van de resultaten van de aanpak, waarbij op
korte termijn een nulmeting plaatsvindt, jaarlijks een voortgangsrapportage
en na drie jaar een evaluatie met een effectmeting.
3. Beoogd resultaat
In het kader van de subsidieaanvraag zijn de uitgangspunten en doelstellingen van
de Zomerzone weer op eeen rij gezet.De subsidieaanvraag gaat uit van een verdere
concentratie van middelen en aandacht op de Slachthuisbuurt en Parkwijk als de
slechtste wijken in de Zomerzone, met het Reinaldapark als verbindende schakel.
Daarnaast worden de volgende doelstellingen geformuleerd;
 Meedoen aan een vertrouwde samenleving
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 Investeren in leren en opvoeden
 Stimuleren werktoeleiding en economische activiteiten
Een bijdrage uit ISV III voor de cofinanciering past binnen het beleid zoals dat nu
voor het ISV ontwikkeld wordt; concentreren op enkele aandachtsgebieden, zoeken
van partners in de financiering, minder investeren in de openbare ruimte en meer in
sociale en economische activiteiten.
4. Argumenten
Op basis van deze doelstellingen werd samen met bewoners, wijkraden,
maatschappelijke organisaties en corporaties een programma van activiteiten en
resultaten ontwikkeld. Voor dit programma verwijzen wij naar de subsidieaanvraag
die destijds raadsbreed is verspreid.
Het ministerie van VROM heeft twee miljoen euro beschikbaar gesteld onder de
voorwaarde dat plaatselijke partijen het zelfde bedrag als cofinanciering op tafel
leggen. Hierover is onderhandeld met de corporaties, die bereid zijn de helft van de
cofinanciering voor hun rekening te nemen. Zo ontstaat het volgende beeld;
VROM
€ 2.000.000,=
Corporaties
€ 1.000.000.,=
Gemeente
€ 1.000.000,=
Totaal
€ 4.000.000,=
Het bedrag van € 2 miljoen is reeds in september 2009 via de algemene uitkering
ontvangen en wordt gereserveerd voor 2010 e.v..
VROM verwacht dat het bedrag de komende 2 á 3 jaar wordt besteed aan sociaal
culturele en economische activiteiten. Het mag uitdrukkelijk niet besteed worden
aan “stenen”; tekorten op woningbouw of grondexploitaties.
Wat betreft het gemeentelijk deel van de contrafinanciering stellen wij voor dit te
dekken uit ISV II / III, onder aftrek van de bijdragen die vanuit de WMO worden
beschikbaar gesteld voor projecten die binnen de doelstellingen vallen. Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan de pilote “marktplaats huishoudelijke hulp”.
5. Kanttekeningen
Om te kunnen verantwoorden of de verschillende projecten een bijdrage aan de
doelstellingen van verbetering van de wijken leveren vindt in samenwerking met
O&S een nulmeting plaats in het 3e kwartaal van 2009, mede gebaseerd op de
monitoringsafspraken van het Rijk met gemeenten en corporaties in het kader van
de Vogelaarwijken. Er wordt jaarlijks direct na de zomer een voortgangsrapportage
gemaakt en er vindt bij de evaluatie na 3 jaar een effectmeting plaats door O&S op
basis van de nulmeting.
6. Uitvoering
De aanvragen, zowel van instanties; scholen, welzijnsorganisaties, wijkraden, als
van “onder op”; bewoners, kunstenaars, etc. worden beoordeeld in hoeverre zij
passen binnen de doelstellingen en het programma.
Gekozen wordt om een zo eenvoudig mogelijke procedure en organisatie in het
leven te roepen om de toekenning van gelden aan de diverse projecten te regelen.
De besluitvorming over toekenning vindt plaats in de stuurgroep Zomerzone. Hierin
zijn de bestuurders van de gemeente en de drie corporaties vertegenwoordigd. Het
College wordt gemandateerd over de subsidieaanvragen te beslissen. Het definitieve
voorstel voor verdeling van middelen wordt aan de beide wijkraden voorgelegd en
het programmateam Zomerzone, waarin vertegenwoordigers van diverse
gemeentelijke afdelingen en van de corporaties zitten. Dit zijn gekwalificeerde
adviezen: er kan alleen gemotiveerd van worden afgeweken.
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De aanvragen worden beoordeeld in een score van 1 tot 5 wat betreft het
beantwoorden aan de doelstellingen genoemd in de subsidieaanvraag, de kwaliteit
van het project en de kwantiteit van de output. Op een zelfde wijze wordt de
financiële en organisatorische slagkracht van de aanvrager beoordeeld en eventueel
aanvullende financiële dekking.
7. Bijlagen
Subsidieaanvraag preventiebudget 40+; “De Zomerzone als preventiewijk”.
Hier de link naar De Zomerzone als preventiewijk
http://www.haarlem.nl/fileadmin/AZ/Bouwprojecten/Zomerzone/De_Zomerzone_als_preventiewijk.pdf

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,
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Raadsbesluit
De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
Besluit:
1

In te stemmen met de doelstellingen van de subsidieaanvraag preventiebudget
40+; meedoen aan een vertrouwde samenleving, investeren in leren en
opvoeden, stimuleren werktoeleiding en economische activiteiten;
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De kosten van dit besluit bedragen € 4.000.000,=. De baten van dit besluit
bedragen € 3.000.000,=. Het resterende bedrag zal gedekt worden uit een
bijdrage uit ISV 2010 en 2011;
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Het College te mandateren de subsidies te verstrekken in overleg met de
corporaties en de wijkraden, vallend binnen de onder 1 genoemde
doelstellingen en de begroting zoals verwoord in de subsidieaanvraag;
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In te stemmen met een monitoring van de resultaten van de aanpak, waarbij op
korte termijn een nulmeting plaatsvindt, jaarlijks een voortgangsrapportage en
na drie jaar een evaluatie met een effectmeting.

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

De voorzitter,
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