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Fractie D66 heeft de volgende vragen over de vaststelling budgetsubsidie Stichting Stedenband 
Haarlem-Mutare: 

Volgens controleverklaring van RSM Niehe Lancée is het "Gegeven de situatie in Mutare, de Stichting 
niet in staat dat deel van de activiteiten voldoende te verantwoorden". En : rekening houdend met 
het gebrek aan controle-informatie m.b.t. de activiteiten in Mutare etc. 

1- Onderschrijft u deze conclusie van de accountant dat het bij de Stichting aan controle-informatie 
ontbreekt? 

2- En dat het van geen belang is aangezien subsidie is bedoeld voor overheadkosten in Nederland? 

3- En daarom geen rechtmatigheidsoordeel nodig is over de activiteiten en bestedingen van de 
subsidie in Mutare? 

De Stichting ontvangt 52.382 euro van de gemeente Haarlem om respectievelijk een 
sportcoördinatoren coördinatie Mutare te betalen. 

4- Waar zijn de verslagen van deze functionarissen, rapportages die inzicht geven in hun werk c.q. 
activiteiten in Mutare? Kunnen wij die ontvangen en zo nee, waarom niet? 

5- Welke persoon is verantwoordelijk voor de coördinatie in Mutare en wie is de sportcoördinator? 

6- Voor reis- en verblijfkosten is 2.729 uitgegeven. Mijn fractie neemt aan dat de reis was bedoeld 
om de activiteiten van de Stichting ter plaatse te beoordelen. Is dat ook gebeurd, door wie en is 
verslag gedaan? 

7- De Stichting krijgt subsidie voor gemaakte overheadkosten die uiteraard gepaard gaan aan een 
paar te leveren prestaties. In de jaarrekening is te lezen dat begrootte projecten op gebied van 
sport, cultuur, huisvesting, gezondheidsprojecten maar voor een klein deel zijn uitgevoerd. Wat isde 
reden en is daar verantwoording voor afgelegd? 

8- het college stelt: "De Stichting Stedenband Haarlem - Mutare heeft de afgesproken prestaties 
2010 gerealiseerd. De budgetsubsidie is verleend ten behoeve van het prestatieplan 2010. Uit de 
verantwoording blijkt dat de stichting de prestatieafspraken heeft gerealiseerd." Verderop wordt 



juist, bij gebrek aan controlemogelijkheden, gesteld dat, dat deel van d prestaties waar alles om 
begonnen is, juist niet op realisatie kan worden gecontroleerd? Kunt u dit verklaren? 

9- Kunt u uitleggen waarom bepaling nodig is rond openbaarmaking: " controleverklaring accountant 
wordt openbaargemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door het 
bestuur"? Welke belangen van de Stichting motiveren geheimhouding ex art 55? Welke bijlagen 
precies, nu de accountantstukken gewoon op BIS te vinden zijn (dus niet art 55)? 

10- de Stichting is voornemens een aparte Stichting op te zetten om niet bestede middelen in de 
vorm van bestemmingsreserve te zetten, zodat ook bij discontinueren van de Stedenband die 
middelen 'veilig gesteld' zijn. Dat lijkt op 'wegsluizen' van gemeenschapsgeld zonder dat daar 
verantwoording van hoeft te worden overlegd. Stemt het college in met zo'n gang van zaken? Hoe 
raakt dat aan het begrip 'integere overheid'? 

11- de huur van ruimte in MCH beslaat een fors deel van de begroting, voor een betrekkelijk kleine 
organisatie als Stichting Stedenband Haarlem-Mutare. Mogen wij een overzicht ontvangen van alle 
huurders in het MCH met vermelding afgenomen m2, huursommen? 

12- Uit onderstaand bericht blijkt dat dhr. Bert Bruijn onlangs nog in Mutare is geweest. Zou het dan 
toch niet mogelijk zijn om, ondanks "de situatie in Mutare" , het Zimbabwaanse deel van de 
activiteiten naar behoren te verantwoorden, zodat de rechtmatigheid van de bestedingen kan 
worden vastgesteld? 

Woensdag 26 oktober 2011, 20.00 uur lezing Bert Bruijn 
Bert Bruijn is burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en lid van de werkgroep Huisvesting 
van de Stedenband Haarlem-Mutare. Hij spreekt over het ontstaan van het huisvestingsproject in de wijk 
Hobhouse en de nieuwste ontwikkelingen in het stadsdeel Chikanga. Bert Bruijn is momenteel in Mutare 
waar hij samen met architect Joeri Ommeren (assistent hoogleraar Thijs Asselbergs TU Delft), op 
werkbezoek is. In Chikanga wordt in opdracht van de Haarlem Mutare Housing Foundation Trust en in 
nauwe samenwerking met de gemeente Mutare (ondersteund wellicht door bouwkundestudenten van de 
TUD) een nieuw bouwproject ontwikkeld. In het project worden particuliere woningen, huurwoningen en 
een wijkcentrum gepland. 

Vriendelijke groet, 

Fedde Reeskamp en Louise van Zetten 

Fractie D66 


