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1. Haarlem Effect voor het jaar 2011 een subsidie te verlenen van
€ 86.285,- ten behoeve van de 7 toezichthouders van 6 van de zelfstandige speeltuinen in
Haarlem;

2. Het besluit wordt gedekt binnen programma 4;
3. Haarlem Effect daags na het besluit te informeren over dit besluit;
4. Het besluit ter informatie te zenden aan de Commissie Samenleving.
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Onderwerp: Haarlem Effect: Subsidie toezichthouders zelfstandige speeltuinen
2011
Reg. Nummer: STZ/JOS/2011/154147

1. Inleiding
Op verzoek van de gemeente Haarlem heeft Haarlem Effect (voorheen Haarlem
Zuidwest) sinds 2008 het werkgeverschap op zich genomen van de 7
toezichthouders van 6 zelfstandige speeltuinen in Haarlem (Speeltuin De Eenhoorn
in Schalkwijk heeft één toezichthouder voor de kinderboerderij en één
toezichthouder voor de speeltuin). Op 07-09-2010 heeft Haarlem Effect een
subsidieaanvraag gedaan voor het betalen van de lonen van deze toezichthouders.

2. Besluitpunten college
1. Haarlem Effect voor het jaar 2011 een subsidie te verlenen van

€ 86.285,- ten behoeve van de 7 toezichthouders van 6 van de zelfstandige
speeltuinen in Haarlem;

2. Het besluit wordt gedekt binnen programma 4;
3. Haarlem Effect daags na het besluit te informeren over dit besluit;
4. Het besluit ter informatie te zenden aan de Commissie Samenleving.

3. Beoogd resultaat
Toezicht op 6 van de zelfstandige speeltuinen in Haarlem door 7 toezichthouders.

4. Argumenten

Het voorstel past in het ingezet beleid.
De gemeente Haarlem heeft in 2007 mede namens zes zelfstandige
speeltuinverenigingen aan stichting stadsdeelorganisatie (SDO) Haarlem Zuidwest
(nu Haarlem Effect) gevraagd het werkgeverschap te vervullen voor de
toezichthouders (zie hiervoor het besluit met registratienr. 2007/222646 d.d. 04-12-
2007).

Toezicht op de zelfstandige speeltuinen gedurende enkele uren per week
Door middel van deze subsidie wordt het mogelijk gemaakt dat toezichthouders
gedurende een deel van de week aanwezig zijn op de betreffende speeltuinen en zo
een bijdrage kunnen leveren aan het bieden van een veilige en prettige
speelomgeving voor de kinderen in Haarlem. Hiermee draagt de gemeente Haarlem
bij aan de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren in Haarlem d.m.v. sport,
recreatie en deelname aan activiteiten in de speeltuinen.

Kosten
De kosten van het besluit bedragen € 86.285,- en worden gedekt uit Programma 4,
Kostenplaats 2412.4756.1180.

Vanaf 2012 zal deze subsidie opgenomen worden in het Prestatieplan van Haarlem
Effect.
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5. Kanttekeningen
Geen.

6. Uitvoering
Haarlem Effect zal conform de algemene subsidieverordening de subsidie
ontvangen.

7. Bijlagen
Geen.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


