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Bijlage bij: 
Subsidieverstrekking basisinfrastructuur 1 juli 2014 – 31 december 2015 (2014/145064) 
 
In onderstaand overzicht staan de subsidies basisinfrastructuur opgenomen voor de komende periode.  
In de kolom ‘Afweging’ staan de afwegingen over de subsidieaanvraag kort samengevat. De volledige motivering wordt opgenomen in de beschikking aan de 
instelling. Instellingen van wie de subsidie voor de nieuwe periode lager is dan over de periode 1-1-2013 tot 1-6-2014 hebben een zienswijze kunnen 
indienen op een voorgenomen besluit. In de afweging wordt ingegaan op de ontvangen zienswijzen.  
 

Naam instelling Activiteit Subsidie  
1 januari 2013 tot 
en met  
30 juni 2014 

Subsidie  
1 juli 2014  
tot en met  
31 december 2015 

Afweging 

Stichting SportSupport 
Kennemerland 
 

Ondersteuning 
breedtesport. 

€ 482.507,45 € 456.000,-- De voorgenomen toekenning is € 26.507,45 lager. Het 
prestatieplan draagt voldoende bij aan 
maatschappelijke effecten en beleidsdoelstellingen van 
de gemeente. De prestatie ‘De Halve van Haarlem’ 
wordt alleen nog voor 2014 gesubsidieerd.  
Sportsupport dient de inkomsten te verhogen door 
hogere eigen bijdragen van deelnemers. Er wordt ook 
subsidie verstrekt voor Veilig Vrijwilligerswerk.  
 

Brijder Jeugd 
 

Voorlichting en advies 
over genotmiddelen aan 
jeugd (buiten het 
onderwijs) en deelname 
aan samenwerkings-
verband diverse 
projecten 
genotmiddelen. 
 

€ 150.015,-- € 150.000,-- 
(regulier) 

€ 37.350,-- 
(projecten) 

Prestaties passen goed in de basisinfrastructuur. 
Preventie en advies voorkomen een mogelijk beroep 
op zorg en specialistische voorzieningen. 
 
Projecten: Een goede gezondheid is basisvoorwaarde 
voor participeren in de Haarlemse samenleving. 
Bewustwording van gezondheidsrisico’s en gezonde 
leefstijl voorkomt problemen in de toekomst. Het 
budget voor deze projecten is bestaand budget voor 
lokaal gezondheidsbeleid. In de voorgaande periode is 
dit budget deels aan andere tijdelijke projecten 
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besteed en deels is het geld teruggevloeid in de 
algemene middelen. 
 

GGD Kennemerland 
 

Project Gezonde Wijk 
gericht op gezonde 
leefstijl en een gezonde 
leefomgeving. 
Diverse projecten 
genotmiddelen en 
relaties (in het 
onderwijs) in een 
samenwerkingsverband, 
GGD penvoerder. 
 

Bedrag niet 
opgenomen in 
verband met 
afwijkende periode 
waarover 
gesubsidieerd is. 
Het bedrag ligt wel 
in dezelfde orde 
van grootte als nu 
toegekend. 

€ 79.657,-- Een goede gezondheid is basisvoorwaarde voor 
participeren in de Haarlemse samenleving. 
Bewustwording van gezondheidsrisico’s en gezonde 
leefstijl voorkomt problemen in de toekomst.  
In overleg tussen GGD en Halt wordt nu bezien welke 
efficiencywinst nog te boeken is in de diverse 
voorlichtingsprojecten. 

L&F Advies en Voorlichting 
 

Deelnemer 
samenwerkingsverband 
diverse projecten 
genotmiddelen. 
 

€ 55.020,-- € 49.518,-- Een goede gezondheid is basisvoorwaarde voor 
participeren in de Haarlemse samenleving. 
Bewustwording van gezondheidsrisico’s en gezonde 
leefstijl voorkomt problemen in de toekomst. 

Stichting Kikid 
 

Deelnemer 
samenwerkingsverband 
diverse projecten 
genotmiddelen en 
relaties 
 

€ 50.000,-- € 120.712,50 Een goede gezondheid is basisvoorwaarde voor 
participeren in de Haarlemse samenleving. 
Bewustwording van gezondheidsrisico’s en gezonde 
leefstijl voorkomt problemen in de toekomst. 
Het budget voor deze projecten is bestaand budget 
voor lokaal gezondheidsbeleid.  Uitkomst van een 
subsidiedialoog op het gebied van preventie en 
voorlichting gezondheid leidde tot een efficiënter 
voorstel waardoor Kikid uiteindelijk een iets hogere 
subsidie ontvangt. 

Budget lokaal 
gezondheidsbeleid 

 125.000,-- € 0,-- Eerder beëindigde projecten conform planning. 

Stichting Jeugdsport Fonds 
 

Stimuleren 
sportdeelname. 

€ 75.000,-- € 75.000,-- Prestaties passen goed in de basisinfrastructuur. 
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Servicepaspoort 
 

Meer bewegen voor 
ouderen. 

€ 52.557,-- € 47.301,-- Prestaties passen goed in de basisinfrastructuur. De 
subsidie is verlaagd, omdat de instelling tien procent 
van de kosten kan financieren uit fondsenwerving en 
een hogere bijdrage van de deelnemers. 
 

Stichting Stedenband 
Haarlem Mutare 
 

Onderdeel 
sportcoördinator. 

€ 32.500,-- € 0,-- Het betreft alleen de activiteit sportcoördinator. Deze 
draagt onvoldoende bij aan de basisinfrastructuur. De 
overige prestaties vallen buiten het sociaal domein en 
worden uit Programma 1 gesubsidieerd.  
Haarlem Mutare heeft een zienswijze ingediend op ons 
voorgenomen besluit. Dit leidt niet tot een andere 
afweging. De toegevoegde waarde van de activiteiten 
voor de Haarlemse samenleving wordt niet betwist, 
maar dit geldt in onvoldoende mate voor de 
sportactiviteiten als bijdrage aan de effecten en doelen 
in het sociaal domein.   
De subsidie sportcoördinator was in 2013 € 26.000,--. 
Voor 2014 is deze subsidie al verlaagd naar € 13.000,-- 
op jaarbasis en voor de 1e helft van 2014 is dus               
€ 6.500,-- toegekend.  Over de nieuwe periode wordt 
nogmaals € 6.500,-- toegekend als afbouw in verband 
met beëindiging van de subsidie. 
 

Zorgbalans (Draagnet) 
 

Begeleiding zelfstandig  
wonende mensen met 
beginnende dementie  
en hun mantelzorgers. 
  

€ 273.950,-- € 150.000,-- Prestaties passen goed in de basisinfrastructuur. De 
aanvraag is door de instelling verlaagd waarbij wel 
dezelfde prestaties worden aangeboden als in de 
vorige periode. Dit kan door een verschuiving naar 
collectieve en vrijwillige inzet, e-health en 
samenwerking met partners. Consequentie hiervan is 
wel dat meer beroep wordt gedaan op mantelzorgers 
en vrijwillige inzet. Dit zal waarschijnlijk een extra druk 
leggen op de ondersteuning van vrijwillige inzet en van 
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mantelzorgers.  Dit is nog niet vertaald in extra inzet 
door de instellingen die deze ondersteuning bieden. 
 

Clienten Belangen Bureau 
en Clientenraden / KAM 
 

Belangenbehartiging 
vanuit ervarings-
deskundigheid van 
mensen met een GGZ 
achtergrond 

€ 120.759,-- € 61.179,-- De kerntaken, te weten herstel ondersteunende 
activiteiten en de ondersteuning van vrijwilligers 
worden gesubsidieerd. Het overig aanbod zoals de 
activiteiten gericht op communicatie, de vrijwillige 
inzet binnen de intramurale setting en de 
consultatie/advies/innovatie-prestaties komt niet 
langer voor subsidie in aanmerking. Deze inzet draagt 
niet of in onvoldoende mate bij aan de 
basisinfrastructuur.  
Voor de prestaties ‘maatjesprojecten’ wordt voor 2015 
een aangepast plan ingediend, met Actenz en 
RIBW/KAM, met verdergaande samenwerking en 
kostenreductie. 
De zienswijze van het CBB is buiten de gestelde termijn 
ingediend en niet in overweging genomen. 
 

Prezens GGZ inGeest 
 

Preventie, consultatie, 
advies en behandeling 
GGZ. 
 

€ 94.514,-- € 89.736,-- Prestaties passen goed in de basisinfrastructuur. Het 
voorkomt beroep op zorg en specialistische 
voorzieningen. Subsidie €  4.778,-- lager omdat 
activiteiten waarvoor voldoende ander (commercieel) 
aanbod is niet worden gesubsidieerd.  
 

Stichting 
InformatieSteunPunt 

Advies en ondersteuning 
in de GGZ door 
ervaringsdeskundige 
vrijwillige medewerkers. 

€ 17.400,-- € 0,-- De aangeboden inzet kent een zeer grote mate van 
overlap met andere loketfuncties en dienstverlening 
voor de GGZ-doelgroep. Samenhang en samenwerking 
met andere hulpverlening in de stad ontbreekt. Wij zijn 
er niet van overtuigd dat de inzet van voldoende 
kwaliteit is en voldoende resultaat oplevert. 
ISP heeft een zienswijze ingediend op ons 
voorgenomen besluit. Dit leidt niet tot een andere 
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afweging. ISP geeft aan veel contact te hebben met 
andere organisaties die actief zijn in de geestelijke 
gezondheid, wij zien echter nog steeds geen 
samenwerking of afstemming. Ook geeft het ISP aan 
dat zij cliënten helpen die bij ander organisaties niet 
c.q. niet goed geholpen worden. Het reguliere loket en 
dienstverleningsfuncties hebben voldoende kwaliteit in 
huis om alle cliënten adequaat van dienst te kunnen 
zijn, de toegevoegde waarde van de 
ervaringsdeskundigheid van het ISP wordt niet 
aangetoond. 
 

Stichting DOCK Haarlem 
 

Welzijnswerk in 
Haarlem-Noord, -Oost 
en –Schalkwijk. 
 

€ 3.931.926,-- € 3.839.926,-- Prestaties passen goed in de basisinfrastructuur. 
Het welzijnswerk is aanwezig op de plaatsen in de stad 
waar dat nodig is, bijvoorbeeld aandachtswijken. 
Bij het welzijnswerk vindt in de nieuwe afspraken een 
verschuiving plaats naar andersoortige inzet, 
bijvoorbeeld in sociaal wijkteams en met het 
aanbieden van dagbesteding. Zij vullen daarmee een 
deel van innovatie in het sociaal domein in. Dit gebeurt 
binnen het bestaande budget, waardoor andere 
reguliere inzet komt te vervallen. Daarnaast werken 
eerder vastgesteld bezuinigingen nog door in het 
budget voor de nieuwe periode. 
 

Stichting Kontext  
 

Algemeen 
maatschappelijk werk 
en sociaal raadslieden. 
 

€ 3.116.378,-- € 3.116.378,-- Prestaties passen goed in de basisinfrastructuur. 
Bij het algemeen maatschappelijk werk vindt in de 
nieuwe afspraken een verschuiving plaats naar inzet in 
sociaal wijkteams. Zij vullen daarmee een deel van 
innovatie in het sociaal domein in. Dit gebeurt binnen 
het bestaande budget, waardoor andere reguliere inzet 
komt te vervallen. 
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Stichting Haarlem Effect 
 

Welzijnswerk in 
Haarlem-Centrum en –
Zuid-West. 

€ 3.049.528,-- € 3.025.202,-- Prestaties passen goed in de basisinfrastructuur. 
Het welzijnswerk is aanwezig op de plaatsen in de stad 
waar dat nodig is, bijvoorbeeld aandachtswijken. 
Bij het welzijnswerk vindt in de nieuwe afspraken een 
verschuiving plaats naar andersoortige inzet, 
bijvoorbeeld in sociaal wijkteams en met het 
aanbieden van dagbesteding. Zij vullen daarmee een 
deel van innovatie in het sociaal domein in. Dit gebeurt 
binnen het bestaande budget, waardoor andere 
reguliere inzet komt te vervallen. Daarnaast werken 
eerder vastgesteld bezuinigingen nog door in het 
budget voor de nieuwe periode. 
 

Stichting De Baan 
 

Ontmoetingsplaats voor 
mensen met een 
verstandelijke beperking 
uit de regio Zuid 
Kennemerland.  
 

€ 342.845,-- € 342.845,-- Prestaties passen goed in de basisinfrastructuur. 

RIBW/ KAM 
 

Maatjesprojecten voor 
GGZ-doelgroep. 

€ 84.000,-- € p.m. Prestaties passen goed in de basisinfrastructuur. 
Voor de prestaties moet nog voor 2015 een aangepast 
plan worden ingediend, met Actenz en CBB, met 
verdergaande samenwerking en kostenreductie. Het 
realiseren hiervan vraagt nog voorbereidingstijd en kan 
ingaan per 1-1-2015. De subsidie wordt aan de hand 
van het nieuwe plan vastgesteld en zal lager zijn dan 
het bedrag over voorgaande periode. 
 

MEE Noordwest Holland 
 

Ondersteuning en 
informatie voor mensen 
met een beperking. 

€ 39.960,-- € 39.960.-- Prestaties passen goed in de basisinfrastructuur. De 
deelname in Loket Haarlem wordt gecontinueerd. De 
Eigen Kracht Conferenties worden voor de nieuwe 
periode apart ingekocht, hiervoor wordt apart budget 
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gereserveerd.  
De functie van MEE die nu door het Rijk wordt 
gefinancierd komt in de transitie sociaal domein onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Hiervoor 
worden aparte afspraken gemaakt. 
 

Actenz GGZ inGeest 
 

Maatjesprojecten voor 
de GGZ-doelgroep. 

€ 128.544,-- € 98.136,-- / p.m. Prestaties passen goed in de basisinfrastructuur. 
Voor de prestatie ‘maatjesprojecten’ wordt voor 2015 
een aangepast plan ingediend, met RIBW/KAM en CBB, 
met verdergaande samenwerking en kostenreductie. 
Het realiseren hiervan vraagt nog voorbereidingstijd en 
kan ingaan per 1-1-2015. De subsidie wordt aan de 
hand van het nieuwe plan vastgesteld en zal lager zijn 
dan het bedrag over voorgaande periode. Vooruitlopen 
hierop zijn er al wel kostenbesparingen gerealiseerd 
waardoor de subsidie al verlaagd is naar genoemd 
bedrag. 
 

Bureau Discriminatiezaken 
Kennemerland 
 

Uitvoering wettelijk 
verplichte taken om 
discriminatie tegen te 
gaan  

€ 85.785,-- € 72.450,-- De voorgenomen subsidie is € 13.335,-- lager dan de 
toegekende subsidie over de vorige periode. Alleen de 
wettelijke taken worden gesubsidieerd.  De 
bovenwettelijke taken (onderzoek/monitoring, 
voorlichting/projecten en advies/beleid) dragen niet of 
in onvoldoende mate bij aan het bereiken van de 
effecten en doelen. 
Het BDK heeft een zienswijze ingediend op ons 
voorgenomen besluit. Dit leidt niet tot een aangepast 
besluit. Het BDK stelt dat een deel van het  door het 
rijk beschikbaar gesteld bedrag  (0.372 per inwoner) nu 
niet meer ter beschikking van het BDK komt.  
Haarlem is wettelijk verplicht een voorziening te 
hebben voor Anti Discriminatie. De gemeente is niet 
verplicht om daarvoor het gehele bedrag van € 0,37 
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daar aan te besteden. In het prestatie plan heeft het 
BDK aangegeven de wettelijke taken voor het door ons 
voorgestelde bedrag uit te kunnen voeren.  

Stichting 't Web 
 

Belangenbehartiging 
voor mensen met een 
lichamelijke beperking 

€ 65.000,-- € 48.080,-- De voorgenomen subsidie is € 16.920,-- lager. WEB 
biedt veel inzet gericht op belangenbehartiging van 
lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken. 
Belangenbehartiging komt niet langer voor subsidiëring 
in aanmerking en is geen onderdeel van de 
geformuleerde doelen en effecten binnen de 
basisinfrastructuur. Dit dient door betrokkenen zelf 
georganiseerd en gefinancierd te worden. De overige 
prestaties passen binnen de basisinfrastructuur. 
’t Web heeft een zienswijze ingediend op ons 
voorgenomen besluit. Zij stellen dat de doelgroep van 
’t Web niet georganiseerd is en dat 
belangenbehartiging met de huidige transities juist 
vereist is. Wij zijn het eens dat belangenbehartiging 
zinvol kan zijn, maar zien daarin voor de gemeente 
geen rol weggelegd. Verder hanteert ’t Web een ander 
uurtarief in de zienswijze. Wij gaan uit van het 
uurtarief in de aanvraag. ’t Web stelt tevens dat wij 
geen onderzoek hebben gedaan naar samenwerking en 
afstemming. Wij hebben de aanvragen daar mede op 
beoordeeld en bij ’t Web niet gezien dat hiervoor 
afstemming is gezocht. Tenslotte zegt ’t Web dat wij 
niet op alle prestaties hebben gereageerd. Wij hebben  
drie activiteiten genoemd die wij af willen nemen en 
van twee activiteiten (nog) niet overtuigd te zijn. De 
overige activiteiten komen niet voor subsidie in 
aanmerking. 
 

Stichting Aangepast 
Vervoer Zuid-

Vervoerder in Haarlem  
e.a. van 

€ 60.483,-- € 60.480,-- Prestaties passen in de basisinfrastructuur. Inzet 
gebeurt door vrijwilligers en ook binnen de uitvoering 
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Kennemerland  
 

rolstoelgebonden 
inwoners 

van de huidige en nieuwe Wmo.  

Platform Minima 
Organisaties 
 

 Belangenforum voor 
organisaties die zich 
richten op minima, 
kwetsbaren e.d. 

€ 55.500,-- € 0,-- De activiteiten richten zich op het ondersteunen van 
organisaties die zich inzetten voor mensen in een 
minimumpositie. De ondersteuning van organisaties is 
een indirecte vorm van ondersteuning van de 
Haarlemse burger en dat is geen element in de 
geformuleerde effecten en doelen voor de 
basisinfrastructuur. Het aanbod richt zich op het 
ondersteunen, adviseren en verbinden van deze 
organisaties, die overwegend met vrijwilligers werken. 
De ondersteuning van vrijwilligers en organisaties die 
veel met vrijwilligers werken is door ons ondergebracht 
bij de Vrijwilligerscentrale en die zin een overlap.  
Het PMO heeft met een zienswijze gereageerd op ons 
voorgenomen besluit. Dit leidt niet tot een ander 
besluit. Zij stellen dat er wel sprake is van een directe 
vorm van ondersteuning door ondersteuning en 
bundeling van hulpverlening. Zij noemen verder onder 
meer een signaalfunctie, netwerkversterking en 
afstemming. Dit blijven indirect vormen van 
ondersteuning. Verder stellen zij dat het hier gaat om 
een beleidswijziging, buiten de gemeenteraad om. Dit 
voorstel is een uitwerking van eerdere voorstellen (zie 
hiervoor het collegevoorstel). 
  

Stichting Dorpscentrum 
Spaarndam 
 

Exploitatie van het 
Dorpscentrum in 
Spaarndam 

€ 28.584,-- € 28.584,-- Deze subsidie is een exploitatiesubsidie. Dit sluit niet 
meer aan op de doelstellingen en effecten die Haarlem 
binnen het sociaal domein wenst te realiseren. De 
kosten voor het gebruik van een accommodatie zal 
vanuit de eigen bedrijfsvoering en/of activiteiten die 
daar plaatsvinden moeten plaatsvinden. Om die reden 
heeft Haarlemmerliede – met wie we gezamenlijk 



10 
 

optrekken – de stichting opdracht gegeven om een 
plan van aanpak op te stellen gericht op financiële 
zelfstandigheid. Dit plan van aanpak moet 
geëffectueerd worden per 2019. 
Dorpscentrum Spaarndam heeft op ons voorgenomen 
besluit een zienswijze ingediend, en ons op 
bovenstaande afspraak gewezen. Zij herzien op dit 
moment  hun exploitatie als onderdeel van dit plan van 
aanpak Wij zijn wel overtuigd van het belang van 
behoud de accommodatie in Spaarndam en realiseren 
ons dat het sluitend maken van de exploitatie meer tijd 
in beslag neemt. Dit sluit ook aan op de bestuurlijke 
afspraken met Haarlemmerliede. Wij willen de subsidie 
daarom alsnog handhaven in de komende periode. De 
subsidierelatie eindigt wel per 1 januari 2016, gelijk 
aan alle andere subsidies in de basisinfrastructuur. 
 

Rode Kruis Haarlem en 
Omstreken 
 

Uitvoering van 
wekelijkse  
dagbesteding 

€ 22.793,-- € 22.793,-- Inzet dagbesteding, met name met behulp van 
vrijwilligers,  past binnen de basisinfrastructuur.  
  

Stichting SHDH De 
Molenburg 
 

Verzorgingshuis  € 18.713,-- € 18.713,-- Inzet voor (kwetsbare) ouderen en de relatie met de 
wijk past goed binnen de uitgangspunten van de 
basisinfrastructuur.  
 
 

Stichting Stem in de Stad 
 

Diaconaal centrum voor 
hulp aan mensen aan 
onderkant samenleving  

€ 17.750,-- € 17.750,-- De prestaties ‘Aanloopcentrum’ passen goed in 
basisinfrastructuur. Stem heeft ook nieuwe subsidies 
aangevraagd, deze zijn afgewezen. 
Stem in de Stad heeft een zienswijze ingediend op ons 
voorgenomen besluit. Dit leidt niet tot een aangepast 
besluit.  Stem in de Stad geeft aan dat in 2013 
aanzienlijk meer subsidie door ons is verstrekt. Met de 
beperking tot deze ene subsidie ontstaat er een risico 
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dat bijdragen van landelijke fondsen (80% van hun 
budget) ook beperkt worden. Het is correct dat in 2013 
meer subsidie werd verstrekt, maar het betreft 
incidentele subsidies waaraan geen verdere rechten 
kunnen worden ontleend. Wij gaan overigens nog wel 
in gesprek over een van de nieuwe aanvragen voor 
dienstverlening aan de oggz-doelgroep (zie Stichting 
Release). 
 

COC Kennemerland 
 

Belangenbehartiging 
voor LHBT in Haarlem 
 
Deelnemer 
samenwerkingsverband 
diverse projecten  
relaties (voorlichting in 
het onderwijs) 
 

€ 9.150,-- € 0,-- 
 
 

€ 3.150,-- 

De inzet richt zich op de belangenbehartiging van de 
LHBT-doelgroep. Belangenbehartiging van een 
doelgroep sluit niet aan op de effecten en 
beleidsdoelen die voor het sociaal domein zijn 
geformuleerd. Dit dient door de doelgroep zelf 
georganiseerd en gefinancierd te worden. 
Het COC heeft en zienswijze ingediend op ons 
voorgenomen besluit.  Dit leidt niet tot een aangepast 
besluit. Het COC stelt dat de voorgestelde activiteiten 
zoals ontmoeting wel bijdragen aan de effecten en 
doelen. Wij hebben aangegeven dat sommige 
onderdelen van het prestatieplan mogelijk in 
aanmerking komen voor subsidie binnen het 
diversiteitsbeleid waarvoor een aparte subsidieregeling 
is vastgesteld. 
De activiteit ‘voorlichting in het onderwijs’ past goed 
binnen de uitgangspunten van de basisinfrastructuur. 
 

Zorggroep Reinalda 
Locatie Reinaldahuis 
 

Zorgcentrum  € 8.076,-- € 8.076,-- Dagbesteding gericht op kwetsbare ouderen en de 
relatie met de buurt passen  binnen uitgangspunten 
van basisinfrastructuur.  
 

Stichting Release 
 

Maatschappelijke 
dienstverlening voor 

€ 88.000,-- € 80.000,-- 
(onder 

De subsidie aan Release is een tijdelijke subsidie. Wij 
zijn in gesprek met Release, Kontext en Stem in de Stad 
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mensen aan onderkant 
samenleving 

voorbehoud) over een geïntegreerd aanbod van dienstverlening aan 
dak- en thuislozen en migranten. Er is een relatie met 
te maken nieuwe afspraken Maatschappelijke Opvang. 
 

Bibliotheek Haarlem 
 

Kennisoverdracht via 
uitleen boeken, cd en 
multimediaal 

€ 83.142,-- € p.m. Voor deze inzet is nog geen structureel budget 
beschikbaar. Het college komt hiervoor met een 
separaat voorstel.  
 

Haarlem Sjopper 
 

Uitvoering (regio) 
vervoer  

€ 0,-- € 0,-- Dit is een nieuwe aanvraag. Haarlem Sjopper heeft een 
toezegging gekregen dat deze nieuwe aanvraag wordt 
meegenomen in de subsidieaanvragen 
basisinfrastructuur voor de komende periode. De 
aanvraag betreft echter een investeringssubsidie om 
commercieel vervoer mogelijk te maken voor bepaalde 
doelgroep. Mogelijk kan deze activiteit besparingen 
opleveren in het Wmo-vervoer. Wij onderzoeken nog 
of op een andere wijze dit initiatief kan worden 
ondersteund.  
 

Stichting 
Vluchtelingenwerk 
Noordwestholland 
 

Regionaal centrum voor 
hulpverlening aan 
vluchtelingen en 
statenlozen  

€ 187.500,-- € p.m. Voor deze inzet is nog geen structureel budget 
beschikbaar. Het college komt hiervoor met een 
separaat voorstel.   

Centrum voor Autisme 
 

Belangenbehartiging 
voor mensen met 
autisme 

€ 0,-- € 0,-- Inzet betreft belangenbehartiging. Bovendien betreft 
het een nieuwe aanvraag, die niet wordt gehonoreerd 
omdat de financiële ruimte hiervoor ontbreekt. 

Tandem 
 

Expertisecentrum lokaal 
en regionaal voor 
ondersteuning 
mantelzorg  

€ 348.648,-- € 348.648,-- Tanden is expertisecentrum voor mantelzorg. Past 
bedrijfsvoering aan op kanteling basisinfrastructuur, 
meer naar de voorkant (preventie).  

Stichting Thuiszorg 
Gehandicapten Midden- 
en Zuid Kennemerland 

Vrijwillige respijtzorg bij 
gezinnen met kinderen 
die beperkt zijn  

€ 83.274,-- € 83.274,-- Inzet past goed binnen basisinfrastructuur, zeker met 
vrijwillige inzet en ook gezien transitie AWBZ naar 
WMO 
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Stichting Unie Van 
Vrijwilligers 
 

Uitvoering van Tafeltje 
Dekje en Aanvullende 
zorg 
 

€ 110.317,50 
€ 58.342,50 

€ 110.317,50 
€ 58.342,50 

Inzet past goed binnen de basisinfrastructuur, zeker 
met de vrijwillige inzet. 

Platform 
Belangenbehartiging 
Mantelzorg Kennemerland 
 

Vertegenwoordigt De 
Stem  van de 
mantelzorgers  

€ 9.909,-- € 0,-- De inzet richt zich grotendeels op de functie 
'belangenbehartiging' (Stem van mantelzorgers). 
Belangenbehartiging komt niet langer voor subsidiëring 
in aanmerking. Dit moet de betrokken groep zelf 
organiseren en financieren.  Belangenbehartiging is 
geen element in de geformuleerde effecten en doelen 
voor de basisinfrastructuur.  
Het Platform heeft een zienswijze ingediend op ons 
voorgenomen besluit. Dit leidt niet tot een andere 
afweging. Het Platform geeft aan zich in te zetten voor 
het collectief en een stem te geven aan de 
mantelzorger. Dit beschouwen wij als 
belangenbehartiging.  
 

Alzheimer Nederland 
afdeling Zuid-
Kennemerland 
 

Belangenbehartiging 
mensen met Alzheimer 
en hun mantelzorgers 

€ 3.000,-- € 0,-- De subsidie wordt gevraagd voor het organiseren van 
ontmoeting van de doelgroep en omgeving in het 
Alzheimer Café (huur/drukwerk). Dit is specifiek gericht 
op mensen met deze ziekte. Voorlichting met 
betrekking tot specifieke ziekte beelden wordt niet 
door ons gesubsidieerd. 
Alzheimer Nederland heeft een zienswijze ingediend 
op ons voorgenomen besluit.  Dit leidt niet tot een 
aangepast besluit. Via het Alzheimer Café wordt ook de 
mantelzorger bereikt, Tandem neemt deel aan het 
café. Voor de ondersteuning van mantelzorgers 
hebben wij prestatieafspraken met Tandem.  
   

Budget uit diverse Eerder zijn diverse € 200.000,-- € 0,-- Conform planning eerder beëindigde projecten.  
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subsidies  subsidies van het rijk 
overgekomen naar de 
gemeente 
(Rijksregelingen Wmo 
2007 en 
Pakketmaatregel) 

budget. 

Stichting Spaarne Peuters 
 

Peuterspeelzaalwerk en 
kinderopvang 

€ 2.185.049,-- € 2.185.049,-- Inzet past binnen de uitgangspunten van ‘opgroeien’ in 
basisinfrastructuur . 
 

Stichting STAD 
 

Jongerenwerk met 
accent op digitale 
aanpak 

€ 94.500,-- € 94.500,-- Inzet maakt onderdeel uit van gemeenschappelijk 
aanbod jongerenwerk als uitvoering motie ‘Verbinden 
jongeren- en straathoekwerk’.  
 

Youth for Christ 
 

Uitvoeren ambulant 
jongerenwerk  

€ 44.250,-- € 44.250,-- Inzet maakt onderdeel uit van gemeenschappelijk 
aanbod jongerenwerk als uitvoering motie ‘Verbinden 
jongeren- en straathoekwerk’. 
 

Leger des Heils 
 

Bieden van een 
ontmoetingspunt voor 
jongeren 

€ 57.750,-- € 57.750,-- Inzet maakt onderdeel uit van gemeenschappelijk 
aanbod jongerenwerk als uitvoering motie ‘Verbinden 
jongeren- en straathoekwerk’. 
 

Stichting Streetcornerwork 
 

Ambulant jongerenwerk 
gericht op ‘zware 
doelgroep’  

€ 400.000,-- € 450.000,-- Inzet maakt onderdeel uit van gemeenschappelijk 
aanbod jongerenwerk als uitvoering motie ‘Verbinden 
jongeren- en straathoekwerk’. In 2014 is er in het 
kader van de bezuinigingen incidenteel € 50.000 
gekort. In de tweede periode komt dit bedrag weer op 
het ‘oude’ niveau.    
 

Stichting Jeugdcultuur 
Fonds 
 

Stimuleert financieel 
deelname kinderen uit 
‘kansarme’ gezinnen  

€ 75.000,-- € 75.000,-- Past binnen de uitgangspunten van ‘opgroeien’ binnen 
de basisinfrastructuur. 

Stichting Scouting Regio 
Haarlem 

Uitvoeren van scouting 
activiteiten  

€ 65 .000,-- € 45.000,-- De inzet levert voldoende bijdrage aan de 
maatschappelijke effecten en beleidsdoelen die voor 
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 de basisinfrastructuur geformuleerd zijn. Dit onderdeel 
blijft subsidiabel. In ons voorgenomen besluit hebben 
wij de huisvestingskosten aangemerkt als kosten voor 
de instandhouding van de verenigingsstructuur en 
aangegeven deze niet langer te subsidiëren. 
Scouting heeft een zienswijze ingediend op ons 
voorgenomen besluit. Dit leidt tot aanpassing van het 
besluit. Scouting heeft op verzoek van de gemeente 
een koepelfunctie voor de scoutinggroepen. In overleg 
met de gemeente is gekozen voor deze constructie met 
huisvesting. Het subsidiebedrag is al eerder 
teruggebracht van € 60.000,-- naar € 30.000,-- op 
jaarbasis. Door een verdere korting komt het uitvoeren 
van de afspraken met de gemeente in het gedrang. De 
subsidie blijft op € 30.000,-- op jaarbasis. 
  

Zelfstandige 
speeltuinverenigingen 

Bieden van veilige 
speelgelegenheid 
  

€ 391.683,04 € 346.937,84 Op de subsidie van de zelfstandige speeltuinen is al een 
eerdere bezuiniging van € 50.000,-- toegepast. Het 
overgrote deel van de kosten betreft niet 
beïnvloedbare kosten (accommodatie en toezicht). Het 
bedrag voor onderhoud aan de tuin is nu € 4.000,-- op 
jaarbasis. 
 

Stichting Ontdekplek voor 
jonge onderzoekers 
 

Educatief centrum met  
accent op stimuleren 
techniek 
  

€ 9.000,-- € 9.000,-- Prestaties passen binnen de basisinfrastructuur.  
Opgroeien. 

Stichting 
Volkssterrenwacht 
Copernicus 
 

Educatief centrum met 
accent op sterrenkunde 

€ 10.500,-- € 0,-- De inzet van Volkssterrenwacht Copernicus is voor een 
doelgroep met een specifieke interesse, dit valt niet 
binnen de maatschappelijke effecten en beleidsdoelen 
binnen het sociaal domein die zich richten op (het 
ondersteunen van) gezond en veilig opgroeien.  
Copernicus heeft een zienswijze ingediend op ons 
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voorgenomen besluit. Daarin geven zij aan dat de 
verwachting is gewekt dat deze subsidie tot en met 
2017 gegarandeerd zou zijn op basis van de begroting 
2011. Aan de gemeentelijke meerjarenbegroting kan 
een instelling geen rechten ontlenen, deze worden 
jaarlijks per beschikking vastgesteld. Wij gaan met hen 
in gesprek over deze verwachting.  
 

Halt Kennemerland 
 

Uitvoerring taakstraffen 
die zijn opgelegd door 
Justitie  

€ 88.090,-- € p.m. In ons voorgenomen besluit hebben wij de subsidie 
beperkt tot € 48.450,- omdat een deel inzet 
overlappend is met inzet scholen en andere partijen 
die voorlichting geven.  Halt voert ook de Halt-straffen 
uit. Halt heeft op ons voorgenomen besluit een 
zienswijze ingediend. Daarin voeren zij aan dat er een 
dienstverleningsovereenkomst is gesloten met de 
gemeente over de uitvoering van het totale 
takenpakket. In overleg tussen Halt en GGD wordt nu 
bezien welke efficiencywinst nog te boeken is in de 
voorlichting. 
 

Vrijwilligerscentrale 
Haarlem 
 

Expertisecentrum voor 
matching, facilitering en 
ondersteuning 
vrijwilligerswerk 

€ 564.000,-- € 564.000,-- Prestaties passen goed in de basisinfrastructuur. 

Stichting SIG 
 

Veilig vrijwilligerswerk in 
een instelling voor 
mensen met beperking 
 

€ 3.000 € 3.000,-- Past binnen uitgangspunten en transitie van 
specialistisch aanbod naar basisinfrastructuur. 
 

Roads Centraal Bureau 
 

GGZ instelling voor 
mensen met 
psychsociale 
problematiek 

€ 311.304,-- € 311.304,-- Past binnen de uitgangspunten van Sociaal Domein en 
transitie basisinfrastructuur.  

Stichting Fonds Urgente Fonds voor leniging van € 52.500,-- € p.m. De gemeenten subsidieert de organisatiekosten, de 
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Noden 
 

acute financiële 
problemen  

stichting werft fondsen. Het college overlegt nog met 
de stichting over de subsidie.  
 

Stichting Meerwaarde 
 

Uitvoering 
buurtbemiddeling 

€ 60.000,-- € 60.000,-- De prestaties passen in de basisinfrastructuur. Er zijn 
geen structurele middelen beschikbaar. De prestaties 
kunnen voor de komende periode worden 
gefinancierd.   

Budget prijscompensatie  € 100.000,-- 0,-- Er wordt geen prijscompensatie toegekend op 
bovenstaande subsidiebedragen. 

 


