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1. Het college besluit de subsidie aan de in de nota genoemde instellingen voor 2010 vast te stellen;
a. De kosten van het besluit bedragen € 629.678,24. Het besluit wordt gedekt uit kostenplaats 1511

Voorzieningen Minimabeleid, onder verrekening van de betaalde voorschotten;
b. Het besluit heeft geen financiële consequenties, de kosten zijn geraamd in de begroting;
c. De subsidie wordt direct vastgesteld zonder verlening, op grond van artikel 4:43 van de

Algemene Wet Bestuursrecht;
2. Het college besluit de subsidie aan de in de nota genoemde instellingen voor 2011 te verlenen;

a. De kosten voor dit besluit bedragen maximaal € 842.710,00. Het besluit wordt gedekt uit
kostenplaats 1511 Voorzieningen Minimabeleid, onder verrekening van de betaalde
voorschotten;

b. Het besluit heeft geen financiële consequenties, de kosten zijn geraamd in de begroting;
c. De subsidie wordt in 2012 achteraf op basis van geleverde prestaties definitief vastgesteld;

3. De betreffende instellingen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
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DOEL: Besluiten

Conform de Algemene Subsidieverordening dient het college een besluit te nemen over het verstrekken
van subsidies.
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Onderwerp: Verzamelbesluit subsidies 2010 en 2011 activiteiten maatschappelijke
instellingen
Reg. Nummer: 2011/551198

1. Inleiding

In lijn met het Minimabeleid 2008-2010 en de Kadernota’s 2010 en 2011
subsidiëren wij een aantal maatschappelijke instellingen bij de uitvoering van
activiteiten. Deze activiteiten bestaan onder meer uit:
 Het bieden van ondersteuning aan mensen met hun financiële administratie;
 Het geven van advies bij het aanvragen van voorzieningen;
 Het bieden van een maaltijd tegen een lage prijs.

Aan de betreffende instellingen is voor de geselecteerde activiteiten in 2010 in
totaal € 629.678,24 subsidie verleend. In 2011 is voor activiteiten van deze
instellingen een subsidiebedrag van maximaal € 842.710,00 gereserveerd. Voor een
overzicht, zie tabel A en B de financiële paragraaf van deze nota.
Voorliggend besluit betreft de vaststelling van bovengenoemde subsidies voor 2010
en de verlening van de subsidies voor 2011, zoals besloten bij de vaststelling van de
Kadernota 2010 en 2011.

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit de subsidie aan de in tabel A genoemde instellingen voor
2010 vast te stellen;
a. De kosten van het besluit bedragen € 629.678,24. Het besluit wordt gedekt

uit kostenplaats 1511 Voorzieningen Minimabeleid, onder verrekening van
de betaalde voorschotten;

b. Het besluit heeft geen financiële consequenties, de kosten zijn geraamd in
de begroting;

c. De subsidie wordt direct vastgesteld zonder verlening, op grond van artikel
4:43 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

2. Het college besluit de subsidie aan de in tabel B genoemde instellingen voor
2011 te verlenen;
a. De kosten voor dit besluit bedragen maximaal € 842.710,00. Het besluit

wordt gedekt uit kostenplaats 1511 Voorzieningen Minimabeleid, onder
verrekening van de betaalde voorschotten;

b. Het besluit heeft geen financiële consequenties, de kosten zijn geraamd in
de begroting;

c. De subsidie wordt in 2012 achteraf op basis van geleverde prestaties
definitief vastgesteld;

3. De betreffende instellingen ontvangen na besluitvorming informatie over dit
besluit.
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3. Beoogd resultaat

Met het verstrekken van subsidies aan activiteiten van geselecteerde instellingen
geven wij uitvoering aan het gemeentelijk Minimabeleid. Hiermee wordt een grote
doelgroep bereikt tegen relatief lage administratieve lasten. Doel is het bevorderen
van de participatie van Haarlemse burgers voor wie perspectief op werk en
economische zelfstandigheid soms blijvend ontbreekt.

4. Argumenten

a. Het voorstel past in het ingezet beleid
Zie het Minimabeleid 2008 – 2010, onderdeel Armoedebestrijding (raadsbesluit nr.
213/2007) en de Begroting 2011, Beleidsveld 7.3.

b. Financiële paragraaf
Met de vaststelling van de Kadernota 2010 en 2011 is besloten om aan de
onderstaande instellingen voor genoemde activiteiten subsidie te verstrekken.

Tabel A: overzicht gesubsidieerde instellingen en activiteiten in 2010
Instelling Gesubsidieerde activiteit Bedrag in €
Stichting Kontext Thuisadministratie 66.802,-
Stichting RIBW Kennemerland,
Amstelland en de Meerlanden

Exploitatie opvangvoorziening De Herberg 127.381,-

Unie van Vrijwilligers Maaltijden 199.730,60
Stichting Jeugdsportfonds Sportactiviteiten jeugd 50.000,-
Stichting jeugdcultuurfonds Cultuuractiviteiten jeugd 50.000,-
Stichting Huisvesting Non-
profit Organisaties

Huisvesting minimaorganisaties Basishuis 27.364,64,-

Platform Minima Organisaties Coördinatie en activiteiten 39.000,-
Stichting Fonds Urgente Noden
Haarlem en omgeving

Infrastructuur 35.000,-

Stichting Dock Vakantiekampen 34.400,-
Totaal 629.678,24

Tabel B: overzicht gesubsidieerde instellingen en activiteiten in 2011
Instelling Gesubsidieerde activiteit 2011 Bedrag in €
Stichting Kontext Thuisadministratie 74.000,-
Stichting RIBW Kennemerland,
Amstelland en de Meerlanden

Exploitatie opvangvoorziening De Herberg
Activiteiten bewoners De herberg
De Wissel
Herkanswoningen

127.400,-
50.000,-

150.000,-
45.000,-

Unie van Vrijwilligers Maaltijden 195.310,-
Stichting Jeugdsportfonds Sportactiviteiten jeugd 50.000,-
Stichting jeugdcultuurfonds Cultuuractiviteiten jeugd 50.000,-
Stichting Huisvesting Non-
profit Organisaties

Huisvesting minimaorganisaties Basishuis 27.000,-

Platform Minima Organisaties Coördinatie en activiteiten 39.000,-
Stichting Fonds Urgente Noden
Haarlem en omgeving

Infrastructuur 35.000,-

Stichting Dock Vakantiekampen 0
Totaal 842.710,-
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5. Uitvoering

Na besluitvorming door het college worden de betreffende instellingen middels een
vaststellingsbeschikking op de hoogte gesteld van de subsidies voor 2010.
Vaststelling van de subsidies voor 2011 gebeurt in de eerste helft van 2012, op
grond van de door de instellingen geleverde prestaties.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


