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1. Inleiding 

Eind 2012  heeft het college de nota ‘Haarlem, een Europese stad’ vastgesteld. In de nota 

werd onderkend dat Haarlem de mogelijkheden die Europa biedt beter kan benutten. Het 

college heeft opdracht gegeven binnen een aantal thema’s de mogelijkheden verder te 

verkennen (hoe wordt Haarlem meer Europawise)  en daarnaast verder te werken aan de 

bewustwording van het belang en de mogelijkheden van de Europese regelgeving  (hoe wordt 

Haarlem meer Europaproof). In deze  - onderliggende  - voortgangsrapportage wordt verslag 

gedaan van wat de verkenning heeft opgeleverd en wat de volgende stappen zullen zijn. 

 

Doel van de aanpak en verdere uitwerking is te zorgen dat Haarlem optimaal gebruik maakt 

van de kansen die Europese subsidieprogramma’s en Europese regelgeving bieden om 

daarmee de eigen doelen te verwezenlijken.  

 

2. Kernboodschap 

De thema’s die het college heeft gekozen zijn ‘wonen’, ‘bereikbaarheid’ en ‘cultuur & 

innovatie’. Binnen die thema’s is gekeken welke plannen of voornemens van Haarlem passen 

binnen de nieuwe Europese subsidieprogramma’s die voor de periode 2014-2020 gelden. 

Voor de thema’s wonen en cultuur & innovatie bestaan mogelijkheden die interessant zijn uit 

oogpunt van Europese fondsen, voor de agenda op het gebied van bereikbaarheid lijkt op dit 

moment Europese financiering helaas niet mogelijk. 

 

Er  is gestart met een verkenning binnen de MRA op welke onderwerpen het mogelijk en 

nuttig is samen te werken. Haarlem is trekker voor verdere verkenning op de onderwerpen e’-

health’ (domotica) en ‘creatieve industrie’. 

 

In het spoor Europaproof is het onderwerp staatssteun onder de loep genomen  De Algemene 

subsidieverordening (ASV) is vernieuwd en zo opgezet dat bij het verlenen van subsidies 

altijd gecontroleerd wordt of ze mogelijk als staatssteun zouden kunnen worden aangemerkt. 

De volgende stap is het nalopen van de uitvoeringsregelingen die onder de ASV vallen. 

 

Tot slot is een aantal korte lunchbijeenkomsten georganiseerd om kennis te delen over 

Europese subsidies en de uitvoering en verantwoording van Europese projecten die daarna in 

het bijzonder. 

 

3. Consequenties 

Het uitgangspunt is steeds dat alleen voor projecten die voortvloeien uit eigen beleid wordt 

bekeken of Europese subsidie mogelijk is en dat die projecten alleen worden opgepakt 

wanneer de cofinanciering bekostigd kan worden uit de bestaande budgetten. Bij de 

uitwerking van de projectfiches in het komende half jaar wordt zichtbaar wat de 

projectkosten zullen zijn en welke projectpartners financiële middelen ter beschikking willen 

stellen. Op basis daarvan wordt helder wat de kosten en baten van een eventuele 

subsidieaanvraag zijn. 

 
Er is een belangrijke aantekening te maken bij de kansen die in het stuk beschreven worden. 

We hebben te maken met een economische crisis die noopt tot grote bezuinigingen en dat 
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blijft de komende jaren nog zo. In de afgelopen jaren heeft Haarlem veel bezuinigd, in de 

begroting 2014 zijn wederom flinke bezuinigingen verwerkt en voor de jaren daarna zijn via 

de takendiscussie ook ingrijpende bezuinigingen voorzien. Dat betekent dat het lastiger wordt 

om ruimte te maken voor activiteiten.  

 

 

4. Vervolg 

Concrete vervolgstappen zijn: 

 

 Het verder uitwerken van de projecten inclusief mogelijkheden voor samenwerking 

en Europese financiering. 

 Aanpassen van een aantal deelregelingen onder de Algemene Subsidieverordening 

om problemen op het gebied van staatssteun te vermijden. 

 Voortzetten van interne kennisbijeenkomsten en van subsidiespreekuur 

 Als in 2014 een nieuw coalitieprogramma is vastgesteld, is dat een goed moment 

om gericht vanuit de daarin vastgelegde prioriteiten een subsidiescan uit te voeren 

op de dan ook vastgestelde Europese programma’s. De scan is overigens niet alleen 

gericht op Europese subsidies maar ook op provinciale en rijkssubsidies. 
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