
Besluitpunten college.
1. Het college besluit tot vaststelling van de in deze nota opgenomen subsidies voor het jaar 2010 het

totaal aantal opgenomen subsidies bedraagt 28 stuks, het totale vaststellingsbedrag bedraagt €
4.051.102,25.

2. Financiële paragraaf: dit besluit past binnen de in de begroting opgenomen subsidiebedragen.
3. Communicatieparagraaf: de betrokken instellingen worden door middel van

vaststellingsbeschikkingen geïnformeerd.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie samenleving.
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Onderwerp: Tweede verzamelbesluit vaststellingen subsidies 2010
Reg. Nummer: 2011/398160

1. Inleiding
De gemeente Haarlem verleent jaarlijks aan een groot aantal organisaties subsidies
op het terrein van cultuur, toerisme, jeugd, onderwijs en sport, welzijn, wonen,
gezondheid, zorg, sociale zaken en werkgelegenheid. Dit met het doel om deze
organisaties prestaties te laten realiseren die passen binnen de ambities van het
Coalitieakkoord en/of de afspraken met de provincie of het Rijk. Deze subsidies
komen ten laste van de algemene middelen gemeente Haarlem of ten laste van
externe bijdragen, zoals subsidies van het Rijk of Provincie.
Op basis van de ingediende en inhoudelijke/financiële verslagen is per instelling
beoordeeld of de subsidies rechtmatig zijn besteed in 2010 en of de prestaties die
met de instelling zijn afgesproken zijn gehaald. In alle gevallen is sprake van
realisatie van de afgesproken prestaties en zijn alle verplichtingen die zijn
opgenomen in de verleningsbeschikking nagekomen.
Op grond van de Algemene Subsidieverordening en het Mandateringsbesluit dient
het College te besluiten over de vaststelling van de subsidies hoger dan € 50.000.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit tot vaststelling van de in deze nota opgenomen subsidies

voor het jaar 2010 het totaal aantal opgenomen subsidies bedraagt 28 stuks, het
totale vaststellingsbedrag bedraagt € 4.051.102,25.

2. Financiële paragraaf: dit besluit past binnen de in de begroting opgenomen
subsidiebedragen.

3. Communicatieparagraaf: de betrokken instellingen worden door middel van
vaststellingsbeschikkingen geïnformeerd.

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
samenleving.

3. Beoogd resultaat
Het vaststellen van 28 in 2010 verleende subsidies op basis van door de
gesubsidieerde instellingen aangeleverde verantwoordingen over prestaties en
financiën.

4. Argumenten
Alle subsidies zijn aangewend voor de prestaties waarvoor ze zijn verleend.
In de bijlage is per instelling beschreven welke prestaties zijn gerealiseerd.

5. Uitvoering
Op grond van de Algemene Subsidieverordening wordt over de subsidieverlening in
twee fasen besloten: bij aanvang door middel van een toekenningsbesluit en
achteraf (na verantwoording door de subsidie-ontvanger) door middel van een
vaststellingsbesluit.
Na besluitvorming door het College worden de betreffende instellingen door middel
van een vaststellingsbeschikking op de hoogte gesteld van de besluitvorming.

6. Bijlagen
- Nota definitieve vaststelling gesubsidieerde instellingen Stadszaken 2010
- Gesubidieerde instellingen verzamelnota 2010 excelbijlage

Collegebesluit



2

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



Bijlage bij: B&W nota 2011/398160

Onderwerp
Definitieve vaststellingen subsidies 2010 verleend aan instellingen, ondersteund door het
subsidiebureau van de hoofdafdeling Stadszaken.

Bestuurlijke context
De gemeente Haarlem verleent jaarlijks aan een groot aantal organisaties subsidies op het terrein van
cultuur, toerisme, jeugd, onderwijs en sport, welzijn, wonen, gezondheid en zorg, sociale zaken en
gelegenheid, met het doel om deze organisaties prestaties te laten realiseren die passen binnen de
ambities van het Coalitieakkoord en/of de afspraken met de provincie of het Rijk. Deze subsidies
komen ten laste van de algemene middelen gemeente Haarlem of ten laste van externe bijdragen, zoals
subsidies van het Rijk of Provincie. Op basis van de ingediende en inhoudelijke/financiële verslagen is
per instelling beoordeeld of de subsidies rechtmatig zijn besteed in 2010 en of de prestaties die met de
instelling zijn afgesproken zijn gehaald. In alle gevallen is sprake van realisatie van de afgesproken
prestaties en zijn alle verplichtingen die zijn opgenomen in de verleningsbeschikking nagekomen.
Op grond van de Algemene Subsidieverordening en het Mandateringsbesluit dient het College te
besluiten over de vaststelling van de subsidies hoger dan € 50.000.

In de bijlage is een overzicht opgenomen van de vast te stellen instellingen waaraan in 2010 subsidie
is verleend, hieraan is toegevoegd het bedrag van de bevoorschotting en het eventueel te verrekenen/te
verhalen bedrag, het productnummer en het wel of niet aanwezig zijn van een eindverantwoording en
accountantsverklaring.
Per instelling is hierna een korte toelichting over de besteding van de subsidie opgenomen.

Subsidies Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg

Stichting ’t Web, zaak 2009/063861
In 2010 is aan Stichting ’t Web subsidie verstrekt voor de emancipatie en belangenbehartiging van
lichamelijke gehandicapten en chronisch zieken in Zuid-Kennemerland.
Stichting ‘t web heeft activiteiten voor gehandicapten en zieken verricht op het gebied van collectieve
belangenbehartiging (o.a. tbv WMO-voorzieningen en OV-taxi vervoer), individuele
belangenbehartiging (individuele cliëntencontacten), diverse werkgroepen, stimuleren van participatie
en het gevraagd en ongevraagd advies geven.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie zijn door de accountant
vastgesteld.

GGD Kennemerland Loving Me Loving You, zaak 2010/122419
Loving me, loving You richt zich op jongeren die net zijn begonnen met relaties, of die daar dicht
tegenaan zitten. Het project is bedoeld voor leerlingen van de tweede en derde klas van het VMBO.

In onderdeel II van dit project wordt onderzocht wat nodig is om het project geschikt te maken voor
leerlingen van het HAVO/VWO. In het onderzoek is aandacht voor de vraag op welke leeftijdsgroep
of klas leerlingen van HAVO/VWO het project zich moet richten. Na afronding van onderdeel II
wordt het (eventueel aangepaste) project uitgevoerd op HAVO/VWO scholen. Vanaf schooljaar
2011/2012 zal GGD Kennemerland het (eventueel aangepaste) programma op HAVO/VWO scholen
uitvoeren vanuit reguliere middelen.



BEREIK / BEOOGD AANTAL DEELNEMERS

AANTAL VMBO-SCHOLEN1 AANTAL DOCENTEN AANTAL LEERLINGEN

SCHOOLJAAR
2009/2010

10 CA. 30 CA. 1500

SCHOOLJAAR
2010/2011

10 CA. 30 CA. 1500

AANTAL JONGERENCENTRA AANTAL
JONGERENWERKERS

AANTAL JONGEREN

2010 1 CA. 2 CA. 12
2011 1 CA. 2 CA. 12

Resultaten
In de regio Kennemerland zijn 18 scholen telefonisch benaderd over dit programma. Op alle scholen
heeft een individueel gesprek plaatsgevonden.

Drie scholen hebben in 2010 het project volledig uitgevoerd, waarvan één Havo/VWO en twee
VMBO. In totaal waren dit 23 klassen van ongeveer 600 leerlingen. De docenten van deze scholen
hebben een docententraining gevolgd en hebben de lessen gegeven. Bij de docententrainingen waren
10 docenten aanwezig. Op deze scholen heeft nog geen ouderavond plaatsgevonden.

Inmiddels hebben vier scholen (allen VMBO) aangegeven het project niet te kunnen uitvoeren.
Hiervoor zijn verschillende redenen aangegeven, zoals tijdgebrek of al een ander project op dit gebied.
Ten minste zeven scholen (allen VMBO) gaan in 2011 het project uitvoeren. Voor hen staan in januari
2011 twee docententrainingen gepland. De theatervoorstellingen staan in februari en maart gepland.
Van de overige zes scholen is nog niet bekend of zij het project zullen gaan uitvoeren, waarbij
deelname bij één school waarschijnlijk is. Dit zijn voornamelijk Havo/VWO scholen, Hierover is de
GGD nog in overleg met de scholen.

In de bijlage is een overzicht opgenomen van de stand van zaken per school in de regio.
Naast uitvoer van dit project op scholen hebben ook een aantal deskundigheidsbevorderingen
plaatsgevonden rond dit thema. Medewerkers van GGD en politie hebben samen deze
deskundigheidsbevorderingen gegeven aan zorgcoördinatoren in de Haarlemmermeer en
trajectbegeleiders van alle ROC’s in de regio, met een totaal van 20 deelnemers.

Voorstel vervolg 2011
Voor 2011 is ook geld beschikbaar voor scholen voor Havo/VWO en uitvoer van het project in
jongerencentra. In 2010 is het project al op een Havo uitgevoerd. Hier zijn goede ervaringen en een
aantal verbeterpunten uit voort gekomen. Op basis van deze punten en eerdere ervaringen op
Havo/VWO is het project in 2010 aangepast zodat het voor deze doelgroep geschikt is. In 2011 zullen
dan ook scholen voor Havo/VWO worden benaderd om deel te nemen. Het streven is dat drie scholen
het project in 2011 uitvoeren.

Er hebben ook al oriënterende gesprekken plaatsgevonden met twee jongerencentra. Beiden vinden het
een belangrijk thema en zijn zeer geïnteresseerd. In 2011 wordt het project zo mogelijk in deze
jongerencentra uitgevoerd.

1 Er is gekozen om het project in twee fase uit te voeren: 10 VMBO scholen in schooljaar 2009/2010 en 10
scholen in schooljaar 2010/2011. Indien de aanpassing van het programma voor HAVO/VWO gereed is, wordt
de module in het schooljaar 2010/2011 ook aangeboden aan HAVO/VWO scholen, zoals bijvoorbeeld de
middelbare school in Beverwijk.



Tot slot is er nog ruimte in het budget voor deelname van een aantal VMBO scholen. Daarom zullen
ook begin 2011 nog scholen worden benaderd om in de tweede helft van 2011 deel te nemen.

Met de scholen die hebben deelgenomen wordt gekeken hoe zij dit project na afloop van de
ondersteuning door de gemeente kunnen voortzetten. De docenten worden hierin ondersteund door de
GGD.

Het project zet in op het besprekbaar maken van de kwaliteit van relaties door jongeren en hun
omgeving (ouders, leerlaren). Bij jongeren komt veelvuldig grensoverschrijdend gedrag voor. Deze
specifieke groep jongeren zou ondersteund kunnen worden bij het ontwikkelen van vaardigheden voor
versterken van (seksuele) weerbaarheid, onderhandelingsvaardigheden en het (zelf)signaleren van
risicofactoren en preventie van seksuele intimidatie. Binnen het kader van dit project willen we de
mogelijkheden verkennen voor een aanbod voor meiden met risicovol seksueel gedrag, en een aanbod
gericht op het versterken van de (seksuele) weerbaarheid van jongens. Daarbij is het van belang een
goede aansluiting te verzorgen met andere activiteiten in het kader van het CJG, het Sense spreekuur
en de SOA poli.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie zijn door de accountant
vastgesteld.

Leger des Heils Noord-Holland (voorheen CWZW-NH), budgetsubsidie Maatschappelijke
Opvang 2010, zaak 2010/10619 & 2009/237546 en budgetsubsidie begeleiding psychosociaal
2010, zaak 2009/213439

Maatschappelijke opvang
Het Leger Des Heils heeft aan haar prestatieafspraken, conform de verleningsbeschikking 2010,
voldaan. De instelling heeft de volgende prestaties geleverd:
Het Servicecentrum is een inloopcentrum (dagopvang) voor dak- en thuislozen mannen en vrouwen
vanaf 18 jaar. Overdag kunnen zij in het centrum verblijven, koffie en thee drinken of soep/brood
bestellen. Daarnaast kunnen cliënten er terecht met vragen over een uitkering, zorgverzekering of
doorverwijzing naar andere instanties. Opgevangen die vragen hebben over een uitkering,
zorgverzekering of doorverwijzing naar andere instanties. Aantal mensen die hiervan gebruik hebben
gemaakt in 2010: 379. Totaal aantal bezoeken cliënten in 2010: 12.218. Gemiddeld aantal bezoeken
per cliënt per jaar: 32.
Nachtopvang de Slaaphoek is een passantenverblijf in het centrum van Haarlem waar dakloze mannen
en vrouwen vanaf 18 jaar een slaapplek kunnen krijgen. De Slaaphoek biedt deze mensen: bed, bad en
brood. Er zijn 25 vaste- en 17 noodbedden beschikbaar. Een deel van de cliënten uit de Slaaphoek zijn
doorgestroomd naar een eigen woning of een beschermde woonvorm. Aantal cliënten in 2010: 285,
totaal aantal overnachtingen in 2010: 12.602.Gemiddeld aantal overnachtingen per cliënt per jaar: 44.
Vanaf januari 2010 melden cliënten zich aan bij de Brede Centrale Toegang van de gemeente Haarlem
voor een overnachting bij de Nachtopvang. Ook de briefadressen zijn in dit verslagjaar overgeheveld
naar de BCT. De uitstroom van cliënten is in 2010 goed op gang gekomen. Cliënten worden begeleid
met het zoeken naar passende woonruimten, echter de wachttijd voor een woning via de sociale
woningmarkt in Haarlem is lang.
Al vijf jaar bestaat er een schrijfclub voor cliënten van het Servicecentrum en de Nachtopvang in
Haarlem. Ter ere van dit lustrum hebben 4 (ex) dakloze dichters hun eerste dichtbundel uitgegeven. In
2010 is er een tekenclub voor en door cliënten van de Nachtopvang gestart.
Ziekenboeg: in 2010 heeft het Leger in de Hoeksteen de ziekenboeg gedraaid. Hierin zijn 3 bedden
ondergebracht waar dak- en thuislozen, die een periode van herstel nodig hebben als gevolg van ziekte
en/of operatief ingrijpen, kunnen verblijven. In 2010 hebben 34 cliënten hiervan gebruik gemaakt met
totaal 618 dagen.
In 2010 is in samenwerking met Brijder Verslavingszorg verder gewerkt aan de verhuizing van de
Nachtopvang, het Servicecentrum en de sociale verslavingszorg naar een Unilocatie in Haarlem. Met
het onderbrengen van de verschillende voorzieningen in de Unilocatie zullen korte lijnen ontstaan
tussen de verschillende hulpverleners en kan gericht zorg aan de cliënt worden geboden. In 2010 is er
nog geen definitieve locatiekeuze geweest over de Unilocatie.



Dienstencentrum Schiphol: dit centrum is gericht op hulp- en dienstverlening aan gestrande reizigers
op Schiphol en dak- en thuislozen die de luchthaven als thuisbasis beschouwen. Er wordt outreachend
gewerkt aan het bieden van perspectief, het terugdringen van overlast en het verminderen van het
aantal daklozen op Schiphol. Het merendeel van de cliënten die in 2010 bij het Dienstenbureau
Schiphol aangeklopt hebben voor hulp, is naar hulpverleningsinstanties in het land doorverwezen.

Begeleiding psychosociaal
In 2010 heeft het Leger des Heils een subsidie ontvangen voor begeleiding aan:
thuiswonende ouderen die in een isolement leven of dreigen te raken;
gezinnen die hun zelfstandigheid dreigen te verliezen of waar problemen zijn met het ouderlijk gezag
individuen die de regie over hun leven dreigen te verliezen
dak- en thuisloze mensen ouder dan 18 jaar.
Deze begeleiding is gericht op het behouden of hervinden van de zelfstandigheid, waarmee de stap
naar reguliere zorg wordt verkleind. Deze begeleiding werd voorheen bekostigd uit de AWBZ.
Het Leger des Heils heeft begeleiding gegeven in het kader van ‘10’ voor Toekomst (Kennemerland
en Meerlanden), Begeleid Wonen Haarlem, Grijs Genoegen Haarlem en Servicecentrum Haarlem. Het
Leger des Heils heeft in overleg een halfjaarrapportage en een eindverantwoording over het jaar 2010
toegestuurd. Uit deze rapportages is op te maken dat Het Leger des Heils heeft voldaan aan de
afgesproken prestaties.

In 2010 is een onderzoek uitgevoerd naar de werkwijze van deze vorm van begeleiding. De resultaten
en aanbevelingen uit dit onderzoek zullen o.a. gevolgen hebben voor dit subsidie aan het Leger des
Heils. Voorstellen hiervoor zijn opgenomen in de nota “Samen leven in Haarlem: begeleiding van
Haarlemmers met een beperking en kwetsbare Haarlemmers.” Deze nota dient nog definitief
vastgesteld te worden door de raad.
De doelmatigheid en de rechtmatigheid van de besteding van de subsidies ‘maatschappelijke opvang’
en ‘begeleiding psychosociaal’ zijn door de accountant vastgesteld. De accountant is tevens van
oordeel dat de verantwoording inzake de outputregistratie ‘Maatschappelijke Opvang’ op een juiste
wijze is ontleend aan de administratie.

Roads, budgetsubsidie begeleiding psychosociaal 2010, zaak 2009/237440
In 2010 heeft Stichting Roads een subsidie ontvangen ter compensatie van het wegvallen van de
functie OB psychosociaal in de AWBZ. Vanuit de subsidie psychosociaal heeft Roads een bedrag van
€ 63.000,00 ontvangen. Daarnaast heeft Roads vanuit de pakketmaatregel een bedrag van €
108.800,00 ontvangen. Deze subsidie is ingezet ter ondersteuning van kwetsbare Haarlemmers met
psychosociale (18) en psychiatrische (9) beperkingen met als doel het bevorderen van de
zelfredzaamheid en het leren omgaan met de beperkingen. De inhoud van hulpvraag van deze groep
cliënten omvat ondersteuning bij financiële en andere administratieve zaken, het vergroten van het
sociale netwerk, het vinden van geschikte huisvesting en het zorgen voor ondersteuning bij het
aanbrengen van structuur in de dagelijkse activiteiten. Daarnaast verzorgt Roads op diverse plaatsen
een inloopvoorziening voor mensen met een psychiatrische beperking of psychosociale problematiek
en diverse expertisebijeenkomsten over het omgaan met deze doelgroep voor instellingen op het
terrein van welzijn. Stichting Roads heeft conform de subsidievoorwaarden 2 voortgangsrapportages
en een eindverantwoording 2010 aangeleverd. Uit deze verantwoordingen is op te maken dat Roads
heeft voldaan aan de afgesproken prestaties.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de subsidie is door de accountant
vastgesteld.

GGD Kennemerland Wet tijdelijk huisverbod, zaak 2009/244660
Op 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod inwerking getreden. Het huisverbod is een nieuw
instrument in de aanpak van huiselijk geweld. Het gaat om een bevoegdheid van de burgemeester, die
een huisverbod kan opleggen om (dreiging van) huiselijk geweld te stoppen. De doelstellingen van het
huisverbod zijn: het doorbreken van de geweldsspiraal, het bieden van veiligheid, het voorzien in een
time-out en het onmiddellijk op gang brengen van hulpverlening.



Verschillende partners zijn betrokken bij het uitvoeren van dit instrument: politie, gemeenten,
crisisinterventie/casemanagement en hulpverlening. Er wordt gebruik gemaakt van het online systeem
Huisverbodonline.nl. De procedure begint bij de politie en loopt via de burgemeester (gemeente) naar
de uitvoering van crisisinterventie/casemanagement en hulpverlening. Voor hulpverlening specifiek
aan de uithuisgeplaatste koopt de gemeente Haarlem een specifieke aanbod
(terugvalpreventieprogramma voor uithuisgeplaatsten Wet tijdelijk huisverbod Kennemerland) van
Reclassering Nederland in.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie zijn door de accountant
vastgesteld.

GGD Kennemerland Crisisinterventie en casemanagement, zaak 2009/244660
Eind 2008 heeft besluitvorming plaatsgevonden door het college van B&W van de gemeente Haarlem
(2008/204996) over de realisatie van crisisinterventie en casemanagement. Er zijn inhoudelijk twee
keuzes gemaakt voor vormgeving: er moet sprake zijn van een `warme’ overdracht tussen politie en
crisisinterventie en de wens is uitgesproken dat er gewerkt gaat worden volgens het ‘Venlose’ model
waarbij er geen sprake is van een geheel nieuw interventieteam, maar van een nieuw aan te stellen 24
uur per dag bereikbare casemanager die bestaande (reguliere) hulpverlening effectief inzet op 3
sporen: uithuisgeplaatste,achterblijver en eventueel aanwezige kinderen.

In 2010 voert de VRK/GGD crisisinterventie en casemanagement in het kader van de Wet tijdelijk
huisverbod uit. Bij het uitvoeren van de prestaties is een onderscheid gemaakt in drie fasen: eerste 24
uur na opleggen huisverbod, dag 2 t/m 8 (of bij verlenging maximaal 28) van het huisverbod en de
fase van nazorg na afloop van het huisverbod.

Fase 1 is gericht op crisisinterventie: het wegnemen van de acute dreiging, inzicht in de situatie en het
maken van een plan van aanpak voor de eerste 24 uur.

Fase 2 is gericht op casemanagement: inzicht in de problematiek van
betrokkenen/probleeminventarisatie en de behoefte, maken van een plan van aanpak gericht op alle
sporen (uithuisgeplaatste, achterblijver en eventueel aanwezige kinderen), coördinatie en regie en
toeleiding naar hulpverlening. In deze fase speelt ook de mogelijke verlenging van het huisverbod een
rol en wordt aan de casemanager gevraagd binnen het online systeem een zorgadvies te schrijven. De
coördinerend ambtenaar van de desbetreffende gemeente voegt hier een beleidsadvies aan toe inclusief
advies om het huisverbod wel/niet te verlengen (plus het aantal dagen in geval van wel verlengen) en
de burgemeester neemt het uiteindelijke besluit. Uit de praktijk blijkt dat het nuttig is om bij het
opleggen van het huisverbod al contact te hebben met de casemanager om een afspraak te maken over
de dag waarop het zorgadvies/beleidsadvies verschijnt en eventueel dan ook inhoudelijk te overleggen.

Fase 3 is gericht op nazorg na aflopen van het huisverbod (dag 10 – 28): afstemming met
ketenpartners, voortdurende regie en coördinatie indien nodig, informeren gemeenten, politie,
ketenpartners en monitoring van hulpverlening en mogelijke recidive/terugval.

Uitvoering Wet tijdelijk huisverbod 2010

Verwach-
ting

RiHG Opgelegde
huisverbod

Verlenging Intrekking Over-
treding

Samenloop

Regio
Kennemerland

50 45 40 16 2 2 28

Beverwijk 3 3 2 1 1 3
Bloemendaal 2 2 1
Haarlem 15 14 6 1 1 8
Haarlemmerliede
en Spaarnwoude
Haarlemmermeer 9 9 4 7
Heemskerk 4 4 2 4



Heemstede 6 5 2 3
Uitgeest
Velsen 4 2 1
Zandvoort 1 1 1

Aanvullende gegevens huisverboden
In 33 gevallen was de partner de uithuisgeplaatste.
In 4 gevallen was de zoon de uithuisgeplaatste
In 2 gevallen was de broer de uithuisgeplaatste en
In 1 geval was de dochter de uithuisgeplaatste.

In 28 gevallen waren er minderjarige inwonende kinderen. In totaal ging het hier om 47 minderjarige,
inwonende kinderen.

6 van de uithuisgeplaatsten zaten in detentie tijdens het huisverbod, 14 uithuisgeplaatsten vonden
onderdak bij vrienden, 13 uithuisgeplaatsten vonden onderdak bij familie, 3 verbleven in de auto, 1 in
een hotel, 1 in een ziekenhuis, 1 in de maatschappelijke opvang en 1 was onvindbaar.

Duur van het geweld
1ste keer 1
Een jaar of korter 8
Langer dan een jaar 27
Onbekend 4

Er was sprake van wachtlijsten bij: de Opvoedpoli, KJTC, Lorentzhuis, FACT

Kanttekeningen en aanvullende informatie
Net zoals in 2009 valt het aantal daadwerkelijke opgelegde huisverboden tegen ten opzichte van de
van te voren gestelde verwachting. De politie start het instrument huisverbod niet in alle gevallen dat
het wel zou kunnen en gewenst zou zijn. Met de burgemeesters uit de regio en met de
portefeuillehouder huiselijk geweld van de politie Kennemerland worden gesprekken gevoerd om dit
probleem op te lossen.

Vanaf 1 juli 2011 zal de uitvoering van crisisinterventie en casemanagement in het kader van de Wet
tijdelijk huisverbod uitgevoerd worden door de huidige uitvoerders van het Steunpunt Huiselijk
Geweld (Kontext, Meerwaarde en Socius).
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie zijn door de accountant
vastgesteld.

Vaststelling Woonservice zaak 2010/5392
Op 21 juni 2011 is het jaarverslag en jaarrekening met accountantsverklaring van Woonservice over
2010 ontvangen. Op 18 november 2011 is daar ook nog een verklaring bijgekomen die voldoet aan de
rechtmatigheidstoets. Daarmee is voldaan aan de subsidievereisten.
De grondslag voor de hoogte en het doel van het subsidiebedrag is vastgelegd in het Convenant
Regionale Woonruimteverdeling, vastgesteld in 2006. In dit Convenant is opgenomen dat de
financiele risico's van de uitvoering van de woonruimteverdeling bij de corporaties liggen, maar
gemeenten een vaste bijdrage leveren. De bijdrage is bedoeld om woonservice in staat te stellen de
vrijkomende huurwoningen van corporaties te verdelen onder woningzoekenden die aan de criteria uit
de huisvestingsverordening voldoen. In 2010 zijn in totaal 1100 woningen in de regio via het
zogenaamde aanbodmodel toegewezen, waarvan 838 in Haarlem.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie zijn door de accountant
vastgesteld.



Subsidies afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs/Voortgezet Speciaal Onderwijs 2010 :Rebound
zaak 2009/196387
Rebound: Uit de Decentralisatie-uitkering Jeugd (DU Jeugd/VSV) is een subsidie van € 65.000,-
verleend als bijdrage aan de kosten voor het organiseren van extra plekken voor de opvangvoorziening
Rebound. Rebound is bedoeld voor risicojongeren uit het voortgezet onderwijs (potentiële voortijdige
schoolverlaters). Leerlingen die op school niet te handhaven zijn wegens gedrags- en/of
motivatieproblemen worden tijdelijk naar het Rebound project verwezen. In Rebound krijgen zij
begeleiding en een lesprogramma.
Naast financiering van reguliere plekken door het ministerie van OCW aan het
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs is het noodzakelijk extra plekken te financieren uit de
DU Jeugd/VSV met als doelstelling het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters.
In totaal zijn er 50 plaatsen beschikbaar in deze tijdelijke opvang. Er is sprake van een intensieve
begeleiding, 1 plek kost ruim € 9.000,-.
In het jaar 2010 zijn 7 leerlingen opgevangen in de Reboundvoorziening door subsidie afkomstig van
de gemeente Haarlem. De overige (43) plaatsen zijn gefinancierd door het rijk en een bijdrage van het
samenwerkingsverband.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie zijn door de accountant
vastgesteld.

Samenwerkingsverband Weer Samen naar School zaak 2009/215331
Aan de vereniging Samenwerkingsverband WSNS Zuid-Kennemerland is voor 2010 een subsidie van
€ 185.000 toegekend, te besteden aan de realisatie van de doelen zoals beschreven in het Prestatieplan
2010 en 2011.

Vanuit het Samenwerkingsverband zijn de financiële middelen verdeeld onder 10 Haarlemse
schoolbesturen (c.q. besturen met Haarlemse scholen). De verdeling onder de schoolbesturen heeft
plaatsgevonden naar rato van de leerlingaantallen (op Haarlemse scholen) op peildatum 1 oktober
2009.

De schoolbesturen hebben de toegekende financiële middelen besteed aan activiteiten die passen
binnen de vier (of één of enkele van de vier) projecten die in het Prestatieplan 2010 en 2011 zijn
gedefinieerd. In de rapportage WSNS 2010 is de verantwoording uitgewerkt tot op school niveau.
Een aantal van de opgestarte projecten lopen door in 2011.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie zijn door de accountant
vastgesteld.

Stichting Spaarnezicht zaak 2009/185520
Spaarnezicht biedt opvang en begeleiding aan zwerfjongeren van 16 tot 25 jaar uit de Veiligheidsregio
Kennemerland. Afhankelijk van de hulpvraag wordt psychosociale begeleiding ingezet om zodanig het
perspectief van jongeren op een stabiele maatschappelijke positie te bevorderen en daarmee tevens de
noodzaak tot verblijf in pension Spaarnezicht te beperken. Voor de bekostiging van de opvangfunctie
en de psychosociale begeleiding en dagbestedingtrajecten is aan Spaarnezicht voor het 2010 subsidie
verleend. Vastgesteld is dat - op grond van de inhoudelijke rapportages en de controles van de
accountant - dat Spaarnezicht haar inhoudelijke opdracht conform en in lijn met de de uitgangspunten
van het integraal jeugdbeleid en de nota ‘Kiezen voor Jeugd heeft uitgevoerd.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie zijn door de accountant
vastgesteld.



Subsidies afdeling Economie en Cultuur

Nieuwe Vide zaak 2009/169400
In 2010 bracht Nieuwe Vide onder leiding van jaarcurator Emily Williams het jaarprogramma THE
OBJECT LAG met als centraal actueel thema: de rol en plaats van kunst in de maatschappij. Het
jaarprogramma viel uiteen in vijf periodes, zogenaamde Hubs.
In elke Hub waren ongeveer vijf deelnemers; beeldend kunstenaars, theoretici, vormgevers en
wetenschappers, die gedurende een periode intensief samenwerkten. De resultaten werden getoond in
de Nieuwe Vide en op andere locaties in Haarlem, op andere podia of in de openbare ruimte. Elke Hub
werd gekenmerkt door lezingen, filmvertoningen en performances. Dit programma onderschrijft
opnieuw de belangrijke positie en rol van de Nieuwe Vide als laboratorium waar jonge kunstenaars en
curatoren vrij kunnen experimenteren.
Het programma trok een overwegend jong en internationaal publiek. De best bezochte activiteiten
waren het weekend in het Teylers Museum met ongeveer 800 en de Kunstlijn met 900 bezoekers. De
Nieuwe Vide zet zich in om haar zichtbaarheid te vergroten om nieuwe publieksgroepen aan te
trekken. Ook betrekt zij de bewoners van de omliggende wijk bij haar activiteiten. Zo organiseerde de
Nieuwe Vide in 2010 op de Dag van de Architectuur een succesvolle buurtbarbecue met zo’n 200
bezoekers.
De Nieuwe Vide is naast een experimenteel laboratorium voor de beeldende kunsten tevens een
belangrijke culturele broedplaats op het Nieuwe Energieterrein. In 2010 werkte zij nauw samen met de
andere organisaties op het terrein.
De Nieuwe Vide kon ook in 2010 niet meer rekenen op een bijdrage van de Mondriaan Stichting voor
haar jaarprogramma. Daarom ziet zij zich genoodzaakt zich te beramen over haar toekomst. De
Stichting is tevens een onderhandelingstraject gestart met de eigenaar Fortress van het pand
Minckelersweg 6 voor het behoud van de Nieuwe Vide, culturele broedplaats, op het energieterrein.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie zijn door de accountant
vastgesteld.

Subsidies afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Haarlem Effect, ambassadeurs inburgering zaak 2009/203022
In 2010 is aan Haarlem Effect een subsidie verleend voor het uitvoeren van het Ambassadeursproject.
De ambassadeurs ondersteunen landgenoten die willen inburgeren en niet zo goed weten waar ze
kunnen beginnen. De ambassadeurs gaan dan mee naar het inburgeringloket om de eerste stap te
zetten. Verder worden ze betrokken bij de voorlichtingsactiviteiten van de gemeente over inburgering.
Verder participeren twee ambassadeurs in de stuurgroep Duizend en één Kracht. Eén ambassadeur
ondersteunt vluchtelingen om vrijwilligerswerk te doen om zo sneller te kunnen inburgeren.
In 2010 zijn drie nieuwe ambassadeurs toegevoegd aan de groep van 19 ambassadeurs.
Deze ambassadeurs komen uit verschillende landen en variëren in leeftijd van 32 tot 68 jaar. Sommige
zijn in Nederland geboren en van sommige waren de ouders voormalige gastarbeiders. Voor de
nieuwe ambassadeurs is een trainingsbijeenkomst georganiseerd om op een goede manier invulling te
geven aan hun taken. Daar de begeleiding van deze groep niet meer past binnen de activiteiten van
Haarlem Effect is in overleg met de gemeente besloten om de begeleiding van deze groep vanaf 2011
over te dragen aan het Mondiaal Centrum. Haarlem Effect heeft aan de prestatieafspraken voldaan.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie zijn door de accountant
vastgesteld.

Haarlem Effect, Wijkcontactvrouwen zaak 2009/187206
In 2010 is aan Haarlem Effect subsidie verleend voor het project wijkcontactvrouwen.
Bij de uitvoering zijn betrokken Kontext, Dock/ moedercentra en zelforganisatie Zohor. Met hun
aanpak proberen de drie wijkcontactvrouwen voor allochtone vrouwen de drempel te verlagen naar



hulpverlening- en dienstverleninginstellingen, onderwijs en arbeidsmarkt. Via spreekuren (in de
moedercentra en buurtcentra), huisbezoeken en telefonisch contact bereiken ze steeds meer vrouwen.
In 2010 is het aantal klantcontacten verdubbeld van 403 naar 890. De meeste klanten komen uit
Schalkwijk en Oost (Rozenprieel). De meeste vrouwen die ze bereiken zijn onvoldoende zelfredzaam
en verkeren in een isolement (de zgn. verborgen vrouwen). Zo nu en dan nemen ook mannen contact
op met de wijkcontactvrouwen en ook regelmatig jonge hoger opgeleide allochtone vrouwen. De
samenwerking met Kontext is in 2010 versterkt en met name de formulierenbrigade is meerwaarde in
de samenwerking. Twee wijkcontactvrouwen nemen deel aan het TripleP- programma samen met de
Stapmedewerkers van Dock. Haarlem Effect houdt middels een registratiesysteem het aantal
klantcontacten en doorverwijzingen bij naar probleemgebied, leeftijd en afkomst. Haarlem Effect heeft
aan de prestatieafspraken voldaan.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie zijn door de accountant
vastgesteld.

Nova Contract, project Taal aan Huis zaak 2010/16610
In 2010 is aan Nova Contract subsidie verleend om het project ‘Taal aan huis’ uit te voeren.
Met dit project proberen we anderstalige met inzet van vrijwilligers, mannen en vrouwen te bereiken
die om uiteenlopende redenen niet buitenshuis aan een taalcursus kunnen volgen. Deze taallessen
zorgen voor continuïteit in het leren van de Nederlandse taal en het stimuleren en begeleiden van de
deelnemers in hun stap terug naar de reguliere taalcursussen. Conform deze afspraken heeft Nova
Contract 25 nieuwe instromers begeleid waarvan 13 zijn doorgestroomd naar een vervolgtraject van
Nova. Deze vrouwen zijn niet in staat geweest om buitenshuis een taaltraject te volgen. Met dit project
is aan deze vrouwen de kans geboden om uit hun sociaal isolement te komen, zodat zij uiteindelijk
gebruik kunnen maken van vervolgtrajecten in de wijk. Nova Contract heeft aan de prestatieafspraken
voldaan.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie zijn door de accountant
vastgesteld.

Vrijwilligerscentrale Haarlem, Gilde Samenspraak zaak 2009/195041
De Vrijwilligerscentrale Haarlem heeft in 2010 subsidie ontvangen voor het uitvoeren van het project
Gilde Samenspraak. In dit project worden anderstaligen die de Nederlandse taal beter willen leren
spreken gedurende een jaar gekoppeld aan een taalvrijwilliger. Het project wordt uitgevoerd door drie
vrijwilligers ondersteund door een beroepskracht van de Vrijwilligerscentrale.
De anderstaligen worden geworven via advertenties in de dagbladen, taalaanbieders,
consultatiebureaus, bibliotheken, artsen en via de mond tot mond reclame. De taalvrijwilligers worden
via advertentie in de dagbladen geworven maar veelal melden ze zich spontaan. Deze vrijwilligers
worden ook ingezet als taalcoach of bij het project Taal aan huis. De vrijwilligers komen naast
Haarlem ook uit de omringende gemeenten zoals: Bloemendaal; Heemstede en Zandvoort.
De taalvrijwilligers worden getraind in het begeleiden van de anderstaligen. Eind oktober 2010 stond
de teller op 200 actieve vrijwilligers. Eind december had de Vrijwilligerscentrale 204 taalvrijwilligers
in haar bestand. Het aantal actieve koppels was 179 waar van 144 vrouwen en 35 mannen. De
anderstaligen komen uit 60 landen waarvan de meeste uit Turkije, Marokko en Afghanistan. Het aantal
aanmeldingen uit Oost Europa is toegenomen.
Volgens de taakstelling zouden 120 nieuwe koppelingen worden gerealiseerd. De Vrijwilligerscentrale
heeft met het realiseren van 179 koppelingen ruimschoots aan de prestatieafspraken voldaan.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie zijn door de accountant
vastgesteld.

RBO, Project Inburgering & ondernemerschap, zaak 2010/39241
RBO voert vanaf 2009 in opdracht van de gemeente het project Inburgering & ondernemerschap uit.
Het 1ste deel van het traject is succesvol afgerond. In maart 2010 is B&W akkoord gegaan met een
verlenging van de looptijd en verdieping van dit project met als doel om dit inburgeringaanbod niet
alleen voor starters maar ook voor gevestigde ondernemers toegankelijk te maken. Het 2de traject is
halverwege 2010 gestart met als doel de werving en het op traject zetten van 50 allochtone gevestigde
ondernemers in het midden- en klein bedrijf. Dit traject is minder succesvol afgesloten daar het niet
lukte om voldoende deelnemers voor dit project te werven. Na diverse pogingen om inzicht te krijgen



in het aantal Haarlemse allochtone ondernemers is welzijnswerk Dock ingeschakeld. Zo zijn we erin
geslaagd een lijst te verzamelen van Turkse en Marokkaanse mkb-ondernemers in Haarlem. Voorts is
wat de werving betreft contact gelegd met UWV en met VROM voor enkele contactadressen. Ook
vanuit de BBZ-regeling (gemeente) is gekeken naar potentiële deelnemers. RBO heeft met deze
informatie getracht contact te leggen met deze ondernemers. Hierbij is ook gebruik gemaakt van de
deskundigheid van enkele allochtone intermediairs en de ambassadeurs inburgering. Deze actie van
RBO heeft uiteindelijk 11 potentiële deelnemers uit Haarlem en omgeving opgeleverd waarvan 6
serieuze kandidaten. Van de overige 5 deelnemers was niet zeker of deelname zou lukken gezien hun
persoonlijke omstandigheden. Een cursus starten met deze groep was een te wankele basis. In overleg
met de gemeente is besloten om na deze inspanningen niet verder te gaan met dit project. Zo kon RBO
niet aan haar taakstelling voldoen. Hoewel de prestaties niet gehaald zijn, zijn de inspanningen
hiervoor wel geleverd om te starten met de training voor deze doelgroep. De gemeente heeft in overleg
met RBO ervoor gekozen om hiermee niet door te gaan omdat het aantal deelnemers te klein was en
dat maakt het project te kwetsbaar. RBO heeft een medewerker vrijgemaakt voor de werving en
begeleiding van dit project. Ter compensatie van de geleverde inspanningen adviseren we om de
kosten voor de coördinatie en de extra kosten voor de werving die nog op onze begroting staan voor
dit project te vergoeden.
De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie zijn door de accountant
vastgesteld.

RBO, Website Inburgering, zaak 2010/3391
In 2007 heeft het RBO in opdracht van de gemeente Haarlem een website ontwikkeld die tot doel
heeft inburgeraars en andere belanghebbenden te informeren over de mogelijkheden om in te burgeren
in Haarlem. Deze website is zo opgebouwd dat er eerst algemene informatie wordt gegeven over
inburgering in Nederland en daarna specifiek over de mogelijkheden tot inburgering in Haarlem.
Er is geprobeerd de site helder en overzichtelijk te presenteren en waar mogelijk te verluchtigen met
afbeeldingen, flashanimaties en filmpjes. Deze site wordt maandelijks door ongeveer 600 à 800
mensen bezocht. De beheer- en onderhoudsactiviteiten van de website houden in: het up-to-date
houden van de informatie (van algemeen tot specifiek); links updaten en toevoegen; toevoegen van
actuele nieuwsfeiten. Vragen van inburgeraars beantwoorden of doorsturen naar de gemeente
Haarlem. Uit de rapportage van RBO blijkt dat na een rustige start in 2007, er vanaf 2008 tussen de
600 à 800 personen per maand de website bezoeken. Vanaf 2008 is het aantal bezoekers vrij stabiel:
ongeveer 7300 unieke bezoekers per jaar. Voor 2010 is een schatting gemaakt van het aantal
bezoekers op 7400 daar door onbekende oorzaak de cijfers van december zijn weggevallen.
Via de “contactknop”komen er geregeld vragen van allerlei aard binnen bij de webmaster die in de
meeste gevallen doorgestuurd naar de betreffende afdeling van de gemeente Haarlem. In enkele
gevallen geeft de webmaster zelf direct een antwoord. De webmaster is van mening dat de website nog
meer dan nu het geval is “gevoed”zou kunnen worden met Haarlemse nieuwsberichten omtrent
inburgering. In 2010 heeft de gemeente hierop actie ondernomen. RBO heeft met deze resultaten aan
de prestatieafspraken voldaan. De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie
zijn door de accountant vastgesteld.

DOCK, Kinderopvang bij wijkgebonden trajecten, zaak 2010/353769
Moedercentrum de Mallemolen biedt i.s.m. het Nova College kinderoppas voor moeders die
deelnemen aan de wijkgebonden inburgeringcursussen van het Nova College.
Voor de vrouwen is deze kinderoppas van groot belang. Deze vorm van opvang is vertrouwd en
laagdrempelig. De weg naar de officiële kinderopvang is voor deze groep vrouwen te ingewikkeld,
en wordt ondanks de wettelijke bijdrage te duur gevonden. De vrijwilligers/medewerksters die deze
opvang verzorgen hebben allen via het NUGGERS-traject van de gemeente de opleiding voor
gastouderschap gedaan. Het afgelopen jaar heeft het Moedercentrum 18 kinderen, voor 3 dagdelen per
week opgevangen. Dit aantal is hoger dan de taakstelling. Dock heeft hiermee aan de
prestatieafspraken voldaan. De doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het subsidie zijn
door de accountant vastgesteld.



Nr. Gesubsidieerde instellingen verzamelnota 2010 Extern Jaarrek. Inh. Fin. goedk. Verlenings- Bevoor Vaststelling Te bet. Programma Codering
of aanw. toets toets acc.verkl. bedrag Schotting bedrag te verh.

Zaaknummer Alg.mid. akkoord akkoord aanwezig
WWGZ

1 Stichting 't Web 2009/63861 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 70.008,00 70.008,00 70.008,00 0,00 03.02.01 2345.4756.1090
2 GGD Kennemerland LMLY 2010/122419 Extern Ja Ja Ja Ja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 03.03.03 2381.4791.2000
3 Leger des Heils NH (MO/VB) 2010/10619 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 915.000,00 915.000,00 915.000,00 0,00 03.01.01 2341.4756.2510
4 Leger des Heils NH (MO/VB) 2010/10619 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 510.000,00 510.000,00 510.000,00 0,00 03.01.01 2341.4756.2520
5 Leger des Heils NH (MO/VB) 2010/10619 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 112.000,00 112.000,00 112.000,00 0,00 03.01.01 2341.4756.2530
6 Leger des Heils NH (MO/VB) 2010/10619 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 03.01.01 2341.4756.2540
7 Leger des Heils NH (MO/VB) 2009/237546 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 03.01.01 2341.4756.2900
8 Leger des Heils NH (begeleiding psychosociaal) 2009/213439 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 03.02.01 2343.4756.1060
9 Leger des Heils NH (begeleiding psychosociaal) 2009/213439 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 337.790,00 337.790,00 337.790,00 0,00 03.02.01 2343.4791.9393

10 Roads (begeleiding psychosociaal) 2009/237440 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00 03.02.01 2343.4756.1100
11 Roads (begeleiding psychosociaal) 2009/237440 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 133.800,00 133.800,00 133.800,00 0,00 03.02.01 2343.4756.1060
12 GGD Kennemerland 2009/244660 Extern Ja Ja Ja Ja 150.953,00 150.953,00 150.953,00 0,00 03.03.03 2381.4791.9331
13 Woonservice Kennemerland 2010/5392 Alg.mid. Ja Ja Ja Ja 301.414,00 301.414,00 301.414,00 0,00 05.02.01 1294.4756.3000

JOS
1 VO-VSO Zuid-Kennemerland, Rebound 2009/196387 Alg.mid. ja ja ja ja 65.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00 04.02.01 2431.4756.9433
2 Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School ZK 2009/215331 Alg.mid. ja ja ja ja 185.000,00 185.000,00 185.000,00 0,00 04.02.01 2431.4756.1311
3 Stichting Spaarnezicht 2009/185520 Alg.mid. ja ja ja ja 352.600,00 352.600,00 352.600,00 0,00 04.01.08 2421.4756.1170
4 Stichting Spaarnezicht 2009/185520 Provincie ja ja ja ja 0,00 70.000,00 84.628,00 14.628,00 04.01.08 2421.4791.1175
5 Stichting Spaarnezicht (begeleiding) 2009/185520 Alg.mid. ja ja ja ja 243.445,00 243.445,00 243.445,00 0,00 04.01.08 2412.4791.9394
6 Stichting Spaarnezicht (begeleiding) 2009/185520 Alg.mid. ja ja ja ja 66.726,00 66.726,00 66.726,00 0,00 03.01.01 2343.4756.1060

E&C
1 Nieuwe Vide 2009/169400 Alg.mid. ja ja ja ja 58.492,95 58.492,95 58.492,95 0,00 06.02.05 1391.4756.1500
2 Nieuwe Vide 2009/169400 Alg.mid. ja ja ja ja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 06.02.05 1391.4791.1500

SOZAWE
1 Haarlem Effect Coördinatiekst Ambassadeurs Inburgering 2009/203022 Alg.mid. ja ja ja ja 6.000,00 5.400,00 6.000,00 600,00 07.01.01 1464.4756.4212
2 Coordinatie en kosten wijkcontactvrouwen 2009/187206 Alg.mid. ja ja ja ja 120.000,00 108.000,00 120.000,00 12.000,00 07.01.01 1464.4756.4212
3 Nova contract Taal aan Huis 2010/16610 Alg.mid. ja ja ja ja 69.000,00 62.100,00 62.873,37 773,37 07.01.01 1464.4756.4212
4 Vrijwilligerscentrale Gilde Samenspraak 2009/195041 Alg.mid. ja ja ja ja 8.985,00 8.086,50 8.461,93 375,43 07.01.01 1464.4756.4212
5 RBO Inburgering & ondernemerschap/ gevestigden 2010/39241 Alg.mid. ja ja ja ja 44.000,00 39.600,00 44.000,00 4.400,00 07.01.01 1464.4756.4212
6 RBO Website Inburgering 2010/3391 Alg.mid. ja ja ja ja 2.500,00 2.250,00 2.500,00 250,00 07.01.01 1464.4756.4212
7 St. Dock/Nova contr. kinderopvang wijkgebonden trajecten 2010/353769 Alg.mid. ja ja ja ja 7.590,00 6.831,00 7.410,00 579,00 07.01.01 1464.4756.4212

Totaalbedrag 4.051.102,25 33.605,80


