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DOEL: Besluiten
Conform de nota De Nieuwe Haarlemse participatiepraktijk wordt het PIP als onderdeel van het Plan
van Aanpak door het college vastgesteld. Het onderzoek Verzakelijking subsidiesystematiek zal leiden
tot een beleidskader Subsidies. Omdat het beleidskader door de raad zal worden vastgesteld, wordt het
PIP ook besproken in de raadscommissies Bestuur en Samenleving.
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Onderwerp: PIP Verzakelijking subsidiesystematiek
Reg.nummer: 2011/384302

1 Inleiding
In het coalitieakkoord wordt gemeld dat er een taakstelling van € 3 miljoen op een
subsidiebudget van € 30 miljoen wordt gerealiseerd. Tevens wordt een nieuwe
subsidiesystematiek ontwikkeld. De taakstelling is reeds uitgewerkt. In navolging op de
startnotitie Verzakelijking subsidiesystematiek (2011/124892) wordt momenteel gewerkt
aan dit onderzoek, hetgeen zal leiden tot een beleidskader Subsidies. Een plan van aanpak
hiervoor is opgesteld en wordt u separaat, via een collegebrief, aangeboden.
De beoogde verzakelijking kan gevolgen hebben voor (de relatie met) de uitvoerende
partners. Daarom worden de richtlijnen uit de onlangs vastgestelde participatienota
toegepast. Dit leidde tot een Participatie- en inspraakplan (PIP).

2 Besluitpunten college

1. Het college besluit in te stemmen met het Participatie- en inspraakplan
Verzakelijking subsidiesystematiek.

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. Bij de startnotitie heeft het
college besloten € 80.000 van het onderzoeksbudget subsidies en verbonden
partijen aan te wenden voor de kosten die samenhangen met het beleidskader
Subsidies.

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissies

Bestuur en Samenleving.

3 Beoogd resultaat
Een vastgesteld participatie- en inspraakplan waarmee een zorgvuldige totstandkoming
van het beleidskader Subsidies, inclusief een effectieve afstemming met de uitvoerende
partners in de stad, gewaarborgd is.

4 Argumenten
De PIP is opgesteld conform De Nieuwe Haarlemse participatiepraktijk.

5 Kanttekeningen
In het PIP wordt voorgesteld de inspraaktermijn te verkorten van de gebruikelijke zes
weken naar vier weken.

6 Uitvoering
Zodra het PIP, als onderdeel van het Plan van Aanpak, is vastgesteld wordt het uitgevoerd.

7 Bijlagen
PIPVerzakelijkingsubsidiesystematiek.doc

Het college van burgemeester en wethouders
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A Inzicht in project

1. Aanleiding project
In het coalitieakkoord is afgesproken dat er een taakstelling van € 3 miljoen op een subsidiebudget
van € 30 miljoen wordt gerealiseerd. Tevens wordt een nieuwe subsidiesystematiek ontwikkeld. De
taakstelling is reeds uitgewerkt. Van de ontwikkeling van de nieuwe subsidiesystematiek is
recentelijk een plan van aanpak vastgesteld. Het inspraakplan heeft hier dan ook betrekking op.

2. Definiëring project
Het project is een onderzoek naar verzakelijkingsmogelijkheden van subsidierelaties en
subsidiesystematiek. Dit onderzoek moet resulteren in een beleidskader Subsidies op basis
waarvan het komende decennium subsidie wordt verstrekt.

3. Kaders van het project
De opdracht volgt uit het coalitieakkoord 2010 – 2014 en is in gang gezet via de startnotitie
verzakelijking subsidiesystematiek 2011/124892. Haarlem heeft een Algemene
Subsidieverordening. Als blijkt uit het beleidskader Subsidies dat dit aanpassing behoeft, zal dit
gebeuren.

B Afweging participatie

4. Samenvatting krachtenveldanalyse
Extern gaat dit alle organisaties aan die subsidie (gaan) ontvangen. Voor 2011 betreft dit circa 350
organisaties waarvan circa 200 organisaties gesubsidieerd worden met gemeentelijke gelden en
circa 150 organisaties die door te verdelen gelden van Rijk en provincie ontvangen. Het
beleidskader Subsidies heeft uiteraard primair betrekking op de gemeentelijke subsidies.

Interne actoren zijn alle collega’s die betrokken zijn bij subsidieverstrekking. Vanuit hoofdafdeling
Stadszaken gaat het om beleidsmedewerkers van welzijn, sport, jeugd en cultuur. Ook vindt
subsidieverstrekking plaats vanuit de hoofdafdelingen Sozawe, Dienstverlening en Wijkzaken.
Uiteraard zijn wethouders en raadsleden betrokken.

5. Samenvatting afweging inspraak
De motivatie voor een inspraakprocedure is de verwachting dat velen zich bij het beleidskader
betrokken zullen voelen. Inspraak geeft dan iedere belanghebbende die dat wil de mogelijkheid te
reageren op het beleidskader.

C Participatie- en inspraakplan

6. Voorstel participatie
Geen



7. Voorstel inspraak
Als het beleidskader Subsidies door het college is behandeld zal een inspraakprocedure worden
gehouden. Vanwege de tijd (vaststelling van het beleidskader door de raad is voorzien uiterlijk in
februari 2012) is het wel noodzakelijk het voorstel iets korter dan gebruikelijk ter inzage te leggen.
Daarom wordt vier weken in plaats van de gebruikelijke zes weken voorgesteld.
Nadat opmerkingen uit de inspraakronde verwerkt zijn, zal het college het beleidskader opnieuw
behandelen en aan de raad voorleggen. Belanghebbenden kunnen in de raadscommissie inspreken.
Als de behoefte er is, organiseert de griffie in plaats daarvan een stadsgesprek.

D Proces

8. Rapportage
 Dit PIP wordt vastgesteld door het college en ter bespreking toegestuurd aan de commissie

Bestuur en de commissie Samenleving.
 Na vaststelling van het beleidskader Subsidies door het college wordt het stuk vrijgegeven

voor inspraak.
 College stelt definitief voorstel aan de raad vast met inachtneming van de inspraakreacties.
 Behandeling raadscommissie / stadsgesprek.
 Definitieve vaststelling door de raad.


