
T o m Reerink 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Griffiebureau 
woensdag 31 juli 2013 8:17 
DIVJielpdesk 
FW: huisvestingskosten ISP 2014 

Beste collega's. 
Vriendelijke verzoek deze mail in proces te nemen. 
Bedankt, 
Griffiebureau 

Van: Martien Luijcks Penningmeester [mailto:martien@informatiesteunpunt.nl] 
Verzonden: dinsdag 30 juli 2013 16:49 
Aan: gemeente@haarlem.nl; Herma Knotnerus-Sanstra; Griffiebureau 
CC: Arno Duivestein; PMO voor bestuur 
Onderwerp: huisvestingskosten ISP 2014 

Geacht College van B&W, Geachte dames Knotnerus, Lans en 
de Bruin, beste Herma, Linda en Mona, 

Met het oog op het opzeggen van de huur van het Basishuis 
aan de Volhardingstraat 2 BG te Haarlem, waarbinnen het ISP 
haar kantoor dankzij de huursubsidie van uw gemeente (met 
dank aan Wethouder Barnhoorn 2004), voor slechts de 
servicekosten kon gebruiken, wenden wij ons nu in arren 
moede tot u. 
In deze nieuwe situatie willen wij u daarom verzoeken 

De kracht van het zelfdoen is ons devies 
InformatieSteunPunt in de Ie lijn ggz (ISP) 
Postbus 475 
2000 AL Haarlem 

Bezoekadres: 
Volhardingstraat 2 
2032 SX Haariem 

Info 023 5402030 
Steun 023 5342206 of 
fax 023 5359839 
GSM 06 50486221 
e-mail: info@informatiesteunpunt.nl 
website, www.informatiesteunpunt.nl 
Kamer van Koophandel Haarlem: 34175578 
Gironummer: 9316728 

Stichting ISP een bedrag van € 6.375 toe te kennen voor de 

huisvesting in haar nieuwe lokatie voor 2014. 

Van de Pletterij hebben wij een huurvoorstel d.d. 30 juli 2013, 

ontvangen van € 4.500 voor het jaar 2014. 

Wij moeten echter ingaande 1 december 2013 al gaan huren. Deze maand ad € 375 (t.w. 2 * 187,30) eerder is 

noodzakelijk omdat het pand aan de Volhardingstraat op 15 december a.s. leeg moet worden opgeleverd. 

De verhuizing van ons kantoor wordt gedaan in samenwerking met Haarlemmers voor Haarlemmers. De kosten 

hiervoor worden geschat op € 1000. Voor de inrichting inclusief de digitale installatie worden de kosten op € 500 

geschat. 

Ter ondersteuning van onze aanvraag ontvangt u hierbij een afschrift van het besluit van B&W Haarlem d.d. 19 april 

2013 aangaande advies van de Kamer van 25 maart 2013 over de Herhuisvesting, waarmede als gemeld uw college 

instemt, zie bijlage 

In afwachting van uw spoedige reactie. 

Met vriendelijke groet. 



Bestuur ISP 

Ton de Vries 

Voorzitter 

Martien Luijcks 

Penningmeester 

Emad el din Abdin 

Secretaris 

Bijlage worden bij de balie overhandigd met deze aanvraag 

e-mail Arno@pletterij 

besluit B&W dd. 19 april 2013 


