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1. Het college stemt in met het prestatieplan 2011 van de Stichting Stedenband Haarlem – Mutare
voor het jaar 2011.

2. Het college besluit aan de Stichting Stedenband Haarlem – Mutare een budget subsidie te
verstrekken van € 77.670,47 (organisatiekosten € 54.288,47 en salaris coördinator Mutare €
23.382,00). Daarnaast ontvangt de stichting € 5733,- voor het project Digitale Schoolplein.

3. Het college besluit om de kosten van het besluit te financieren uit de post ‘Stichting Stedenband
Haarlem –Mutare’ kostenplaats 1041.4756.5000, productnummer 01.02.01. Digitale
Schoolplein wordt gefinancierd uit de kostenpost 2311-4756-2000.

4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
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DOEL: Besluiten

Conform de Algemene subsidie verordening gemeente Haarlem kan het College besluiten over het
Prestatieplan 2011 van de Stichting Stedenband Haarlem – Mutare. Op basis van dit prestatieplan wordt
voor het jaar 2011 een budgetsubsidie aan de Stichting Stedenband Haarlem – Mutare verleend ter
uitvoering van de in het prestatieplan neergelegde prestatie afspraken.
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Onderwerp: Prestatieplan 2011 Stichting Stedenband Haarlem - Mutare
Reg. Nummer: 2010/298540

1. Inleiding
Gemeente Haarlem heeft sinds 1991 een officiële stedenband met de gemeente
Mutare in Zimbabwe. De stichting is opgericht om de relatie tussen beide steden te
bevorderen, en vorm en inhoud te geven. Gemeente Haarlem maakt jaarlijks
afspraken met de stichting over de uitvoering en invulling van de taken. De
stichting heeft haar prestatieplan voor 2011 ingediend.

2. Besluitpunten college

1. Het College stemt in met het Prestatieplan van Stichting Stedenband Haarlem –
Mutare voor het jaar 2011.
2. Het College besluit aan Stichting Stedenband Haarlem – Mutare een
budgetsubsidie te verstrekken van € 77.670,47 (organisatiekosten € 54.288,47 en
salaris coördinator Mutare € 23.382,=). Daarnast ontvangt de stichting € 5733,-
voor het project Digitale Schoolplein.
3. Het College besluit om de kosten van dit besluit te financieren uit de post
‘Stichting Haarlem – Mutare’, kostenplaats 1041.4756.5000, productnummer
01.02.01. Digitale Schoolplein wordt gefinancierd uit de post 2311-4756-2000.
4. De Stichting Stedenband Haarlem – Mutare ontvangt daags na de besluitvorming
informatie over dit besluit.
5. Het besluit van het College wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie
Bestuur.

3. Beoogd resultaat
Met de verlening van de budgetsubsidie stelt gemeente Haarlem de Stichting
Stedenband Haarlem - Mutare in staat om haar projecten en activiteiten goed uit te
voeren. De subsidie die gemeente Haarlem verleent geeft de Stichting Stedenband
Haarlem – Mutare een basis om haar werkzaamheden kan verrichten. Voor details
van de activiteiten, zie de bijlage ‘Prestatieplan 2011 Stichting Stedenband Haarlem
– Mutare’.

4. Argumenten
Gemeente Haarlem maakt jaarlijks afspraken met de stichting over de uitvoering en
invulling van de taken. De stichting heeft haar prestatieplan voor 2011 ingediend.

De stichting Stedenband Haarlem – Mutare richt zich tot het ontplooien en
ondersteunen op het duurzaam versterken van de band tussen Haarlem en Mutare.
De stichting stimuleert een open dialoog, samenwerking op lokaal niveau, bevordert
betrokkenheid en kennisoverdracht tussen Haarlemmers en Mutarezen.

Ter realisatie van de doelstellingen organiseert de stichting zowel in Haarlem als in
Mutare activiteiten op het gebied van: huisvesting, sport, gezondheidszorg,
onderwijs en cultuur. De activiteiten richten zich op projecten voor jongeren,
particulier initiatief en het ondersteunen van lokale organisaties.

De stichting laat in het Prestatieplan 2011 verschillende en soms al lopende
activiteiten zien. De stichting werkt met een groot en gemotiveerd
vrijwilligersbestand. Er is een onbezoldigde coördinator aangetrokken om de
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vrijwilligers te ondersteunen. In Mutare zijn vier stafleden actief. Verder biedt de
stichting een stageplek aan MBO, HBO of WO studenten.

Middels het in stand houden van de stedenband, levert de stichting een belangrijke
bijdrage voor de lokale bevolking van Mutare. Voor het behouden van de
stedenband pleiten de volgende argumenten:

- de projecten komen ten goede aan de armsten van Mutare;
- het beëindigen van de stedenband zou een signaal zijn aan de Mutarese

bevolking dat ze in deze moeilijke tijden in de steek worden gelaten;
- de informatie voorziening in Nederland.

Conclusie beoordeling prestatieplan
Na beoordeling van het prestatieplan komt het College tot de conclusie dat het in
voldoende mate aansluit op de verwachtingen en doelstellingen die de gemeente
Haarlem aan de stichting Stedenband Haarlem – Mutare stelt. Op basis van de
beoordeling van het prestatieplan 2011 verleent het College aan de stichting
Stedenband Haarlem –Mutare een budgetsubsidie voor het jaar 2011.

5. Kanttekeningen
Mutare bevindt zich in gevoelige economische en politieke omstandigheden
De Stichting Stedenband Haarlem – Mutare opereert in een land met gevoelige
politieke en economische omstandigheden. Benadrukt moet worden dat de stichting
zich richt op lokale bevolking en samenwerkt met, maar onafhankelijk van, de
gemeente en andere organisaties. Aangezien Zimbabwe nog steeds in een diepe
crisis verkeert hoopt de stichting middels haar werkzaamheden een bijdrage te
leveren aan de democratisering en ontwikkeling van het land.

De financiële situatie van de stichting blijft precair
Bij het aanbieden van het prestatieplan zowel in 2009 en 2010 heeft de stichting de
zorg uitgesproken over haar financiële situatie en het voortbestaan van de stichting.
In de ‘rapportage 1e half jaar 2010’ schrijft de stichting dat het “mede door het te
kunnen toeschrijven van een deel van de eigen (personeels)inspanningen aan een
aantal projecten kan voor de 1e helft van 2010 een bescheiden voordelig saldo
worden gehaald. Voor de volledige exploitatie van 2011 wordt een zelfde beeld
verwacht.”

De subsidie is een basisbijdrage en garandeert continuïteit van de activiteiten
De subsidie van de gemeente Haarlem kan worden gezien als een basis bijdrage. De
subsidies uit andere bronnen maken de vele projecten mogelijk. De budgetsubsidie
van € 77.670,47 is bestemd voor:

- het verschaffen van een basis voor de stichting (het kantoor, de inventaris,
personeelskosten) met behulp waarvan zij haar activiteiten en
werkzaamheden kan verrichten (€ 54.288,47);

- de coördinator in Mutare (23.382,=).
Deze kosten worden gedekt door de raming in de begroting 2011, post “Stichting
Haarlem-Mutare”, kostenplaats 1041.4756.5000, productnummer 01.02.01.

Terugvordering teveel ontvangen voorschot subsidie 2008
Stichting Stedenband Haarlem - Mutare heeft in 2008 subsidie ontvangen voor het
prestatieplan 2008. De stichting heeft voor deze subsidie € 10.000,- teveel aan
voorschot ontvangen. Het college heeft met het bestuur een afbetalingsregeling
afgesproken. Het college houdt met ingang van 1 januari 2011 maandelijks €
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1.000,- in van de budgetsubsidie. De schuld wordt dan in 2011 in tien gelijke
termijnen afgelost (zie de brief aan commissie Bestuur met kenmerk 2010/346295).

Overige subsidies
Stichting Stedenband - Haarlem Mutare ontvangt naast de subsidie van de
Hoofdafdeling Middelen en Services (afd. Communicatie) ook subsidie van andere
hoofdafdelingen, te weten:

- hoofdafdeling Sociale Zaken: in 2010 € 56.487,= loonkostensubsidie voor
drie Stafmedewerkers;

- hoofdafdeling Stadszaken, afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport: in 2011 €
29.000,= ten behoeve van de sportcoördinator in Haarlem (B&W nota
2008/88864 d.d. 15 juli 2008).

6. Uitvoering
De Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem 2008 (Asv 2008) ligt ten
grondslag aan de subsidieverstrekking. Conform de Asv 2008 ontvangt de Stichting
Stedenband Haarlem - Mutare een subsidieverleningbeschikking (“Beschikking
budgetsubsidie Algemene Subsidieverordening”)

8. Bijlagen
‘Prestatieplan 2011 Stedenband Haarlem –Mutare’

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester




































