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Geachte Bestuur,  

 

Vanaf september 2010 informeerden wij u over mogelijke bezuinigingen op het 

subsidie van uw organisatie of instelling. 

  

Op 30 juni 2011 heeft de gemeenteraad een definitief besluit genomen ten aanzien 

van deze bezuinigingen. In deze brief informeren wij u over dit besluit. 

 

Bezuinigingen 2011 - 2018 
De economische recessie en de rijksbezuinigingen hebben voor de financiële 

situatie van de gemeente Haarlem grote gevolgen. In de kadernota 2010 is voor de 

jaren 2012– 2018 een structurele bezuiniging opgenomen, oplopend tot � 35 mln. 

De bezuiniging op gesubsidieerde instellingen/organisaties maakt hier onderdeel  

van uit. 

 

Bij het samenstellen van het gehele pakket aan maatregelen is getracht om op een 

evenwichtige wijze alle betrokken partijen hun bijdrage te laten leveren aan deze 

omvangrijke en pijnlijke operatie. Zo wordt de eigen gemeentelijke organisatie 

gekort, stoten wij een aantal niet wettelijk verplichte taken af, verhogen we de 

woonlasten en kijken wij scherp naar de activiteiten die door instellingen worden 

uitgevoerd en (mede) door gemeentelijke subsidies en bijdragen worden betaald.  

 

Wat betekent dat voor uw instelling/organisatie 

Op 30 juni 2011 heeft de gemeenteraad besloten het subsidie aan uw 

instelling/organisatie volgens de onderstaande tabel te korten.  

 

Budget bewonersondersteuning                                                             bedragen x  1.000 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

10 12 14 16 18 20 23 
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Budget wijkraadskosten  bedragen x  1.000 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

19 23 27 31 35 39 40 

 

De korting is structureel en cumulatief per jaarschijf opgenomen en staat los van de 

eventuele jaarlijkse indexering die op u van toepassing is. �

 

Kanttekening 

De voorgenomen bezuinigingen hebben betrekking op de periode 2012 – 2018 en 

gaan uit van de bestaande subsidierelaties. In de genoemde periode zijn wijzigingen 

in de subsidierelaties altijd mogelijk, zeker gezien de grote veranderopgave waar 

wij ons voor gesteld zien. Jaarlijks stelt de gemeenteraad bij de begroting de 

subsidies voor het komende jaar vast. De voor deze periode aan u kenbaar gemaakte 

subsidiebedragen zijn ramingen en kunnen tussentijds door de gemeenteraad 

worden gewijzigd. Aan de in de brief genoemde subsidiebijdragen kunt u geen 

rechten ontlenen. 

 

Tot slot 

Het college van Haarlem realiseert zich dat de bezuinigingen diep kunnen ingrijpen 

op organisaties, zowel in financieel opzicht als in de beleving van de waardering. 

Met elkaar zullen we de gevolgen van de bezuinigingen moeten opvangen en 

zoeken naar wegen die leiden tot een nieuw, maatschappelijk verantwoord 

evenwicht.  

 

Heeft u nog vragen over de inhoud van deze brief, neemt u dan contact op met uw 

stadsdeelregisseur van de gemeente Haarlem. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

  

de secretaris, de burgemeester, 

ing. S.M.M. Borgers, mr. B.B. Schneiders 
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Bezwaarclausule 

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt bij het 

college van burgemeester en wethouders, postbus 511, 2003 PB Haarlem. U moet 

dan binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift 

indienen. 

 

Dit bezwaarschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten: 

 

- uw naam en adres 

- de verzenddatum van uw brief 

- het besluit waartegen u bezwaar maakt 

- de reden voor uw bezwaar 

- uw handtekening 

 

Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaar'. U kunt de 

inwerkingtreding van het besluit niet uitstellen door een bezwaarschrift in te dienen. 

Wel kunt u, als u een bezwaarschrift heeft ingediend, in geval van spoed om een 

voorlopige voorziening verzoeken. Op basis van deze voorlopige voorziening kan 

de werking van het besluit eventueel opgeschort worden. Het verzoek kunt u 

indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Haarlem, sector 

Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Dit verzoek moet aan dezelfde 

eisen voldoen als het bezwaarschrift. U moet griffierechten betalen voor de 

behandeling van dit verzoek. 

 

 

 

 

 

 


