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1. Het college besluit tot een eenmalige subsidietoekenning voor het jaar 2010 van
€ 25.000,= aan de stichting B&S als bijdrage aan de opstart van de stichting en de uitvoering van het
in het jaarplan 2010 beschreven programma.

2. Het college besluit de aanvraag voor 2011 € 25.000 af te wijzen.
3. De subsidiebijdrage komt ten laste van het Economisch programma management: kostenplaats

1341/4669/1100.
4. De betrokkenen worden na de besluitvorming geïnformeerd over dit besluit.
5. Het besluit wordt ter informatie gestuurd naar de commissie Ontwikkeling.
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DOEL:

In onderliggende nota heeft het college van B&W besloten tot de toekenning van een eenmalige
subsidiebijdrage van € 25.000,= aan de stichting “Bedrijf & Samenleving Haarlem”. Met deze bijdrage
ondersteunt de gemeente Bedrijf & Samenleving Haarlem in de opstart van de stichting en de uitvoering
van het vastgestelde jaarplan voor het jaar 2010.



Onderwerp: Subsidietoekenning aan de stichting Bedrijf&Samenleving Haarlem.
Reg. Nummer: 2010/380278

Inleiding
De stichting Bedrijf&Samenleving Haarlem (B&S) is voortgekomen uit het gelijknamige
project van de Vrijwilligerscentrale Haarlem. Met de verzelfstandiging beoogt B&S het
draagvlak bij het bedrijfsleven te versterken. B&S organiseert activiteiten, gericht op het
stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In de begroting van
B&S zijn personeelskosten opgenomen waarbij moet worden opgemerkt dat de personele
inzet vooral gericht is op de uitvoering. De dekking van de kosten komt grotendeels voor
rekening van grote subsidiegevers zoals het Oranjefonds en de provincie. Daarnaast
dragen bedrijven bij via sponsoring. Er wordt gestreefd naar een minimale bijdrage van
het bedrijfsleven van € 25.000,-. B&S vraagt de gemeente om als stakeholder voor de
jaren 2010 en 2011 eenzelfde bedrag, dus jaarlijks € 25.000, als subsidie bij te dragen.

Besluit college:
1. Het college besluit tot een eenmalige subsidietoekenning voor het jaar 2010 van

€ 25.000,= aan de stichting B&S als bijdrage aan de opstart van de stichting en de
uitvoering van het in het jaarplan 2010 beschreven programma.

2. het college besluit de aanvraag voor 2011 € 25.000 af te wijzen.
3. De subsidiebijdrage komt ten laste van het Economisch programma management:

kostenplaats 1341/4669/1100.
4. De betrokkenen worden na de besluitvorming geïnformeerd over dit besluit.
5. Het besluit wordt ter informatie gestuurd naar de commissie Ontwikkeling.

Beoogd resultaat
B&S voert het programma uit, zoals dat is beschreven in haar jaarplan voor 2010 en
overeenkomstig de onderliggende begroting. De eenmalige gemeentelijke bijdrage
helpt B&S bij de verduurzaming van haar organisatie en haar activiteiten. De bijdrage
biedt B&S een gunstige uitgangspositie om binnen haar begroting een sluitende en
structurele dekking te vinden via bijdragen van maatschappelijke organisatie en
sponsoring door het bedrijfsleven.

Argumenten
Subsidieaanvragen, gericht op de directe ondersteuning van een organisatie, worden
doorgaans afgewezen. De toetsingscriteria richten zich vooral op de uitvoering van
concrete projecten. Bij de toekenning van het subsidie aan B&S heeft een aantal
overwegingen een rol gespeeld. Onderkend is dat B&S zich als project binnen de
vrijwillerscentrale in positieve zin heeft bewezen. De keus om als zelfstandige stichting
verder te gaan heeft de ondersteuning van de gemeente. De gemeente acht de inzet
B&S voor de ontwikkeling van MVO in de stad van grote waarde. B&S stimuleert het
bedrijfsleven om naast de vanzelfsprekende economische betekenis een bredere
maatschappelijke bijdrage te leveren. B&S stimuleert de lokale betrokkenheid van de
Haarlemse ondernemers en hun werknemers. B&S vormt de schakel tussen concrete en
relevante maatschappelijke projecten en het lokale bedrijfsleven en onderzoekt daarbij
de kansen voor de bedrijven om daar, vanuit hun specifieke mogelijkheden, aan bij te
dragen. Deze aspecten, met het gegeven dat ook het bedrijfsleven zelf substantieel
bijdraagt, hebben uiteindelijk geleid tot het onderhavige collegebesluit.
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