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1. Inleiding 

 

Gemeente Haarlem heeft sinds 1991 een officiële stedenband met de gemeente Mutare in 

Zimbabwe. De stichting is opgericht om de relatie tussen beide steden te bevorderen, en vorm 

en inhoud te geven. Gemeente Haarlem maakt jaarlijks afspraken met de stichting over de 

uitvoering en invulling van de taken. De stichting heeft haar prestatieplan voor 2015 

ingediend.  

 

2. Besluitpunten college 

 

1. Het College stemt in met het Prestatieplan van Stichting Stedenband Haarlem – Mutare 

voor het jaar 2015.  

2. Het College besluit aan Stichting Stedenband Haarlem – Mutare een subsidie te 

verstrekken van € 71.674,00 ten behoeve van het prestatieplan 2015. Daarnaast ontvangt de 

stichting € 5.733,00 voor het project Digitale Schoolplein (Zimsurf). 

3. Het College besluit om de kosten van dit besluit te financieren uit de post ‘Gemeentelijke 

samenwerking’, kostenplaats 602003.  

4. Het College besluit om met inachtneming van het Coalitieprogramma 2014-2018 ‘Samen 

doen!’ de subsidierelatie met de stichting per 1 januari 2016 te beëindigen. De Stichting 

Stedenband Haarlem – Mutare ontvangt daags na de besluitvorming informatie over dit 

besluit.  

4. Het besluit van het College wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie Bestuur. 

 

3. Beoogd resultaat 

 

Met de verlening van de subsidie stelt gemeente Haarlem de Stichting Stedenband Haarlem - 

Mutare in staat om haar projecten en activiteiten uit te voeren. De subsidie die gemeente 

Haarlem verleent geeft de Stichting Stedenband Haarlem – Mutare een basis om haar 

werkzaamheden in Nederland en Mutare te verrichten. Voor details van de activiteiten, zie de 

bijlage ‘Prestatieplan 2015 Stichting Stedenband Haarlem – Mutare’.  

 

4. Argumenten 

 

Gemeente Haarlem maakt jaarlijks afspraken met de stichting over de uitvoering en invulling 

van de taken. De stichting heeft haar prestatieplan voor 2015 ingediend. 

 

De stichting Stedenband Haarlem – Mutare richt zich op het ontplooien, ondersteunen en het 

duurzaam versterken van de band tussen Haarlem en Mutare. De stichting stimuleert een 

open dialoog, samenwerking op lokaal niveau, bevordert betrokkenheid en kennisoverdracht 

tussen Haarlemmers en Mutarezen.  

 

Ter realisatie van de doelstellingen organiseert de stichting zowel in Haarlem als in Mutare 

activiteiten op het gebied van: huisvesting, sport, gezondheidszorg, onderwijs en cultuur. De 

activiteiten richten zich op projecten voor jongeren, particulier initiatief en het ondersteunen 

van lokale organisaties.  
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De stichting laat in het Prestatieplan 2015 verschillende en soms al lopende activiteiten zien. 

De stichting werkt met één betaalde kracht en een groot en gemotiveerd vrijwilligersbestand 

en stagiaires. Het accent van het werk van de betaalde coördinator zal in 2015 meer op die 

van de coach voor de vrijwilligers en de stagiaires liggen. In Mutare is er een Mutare City 

Link Board die de staf daar aanstuurt. De board in Mutare is verantwoordelijk voor de 

contacten met de gemeente Mutare, de uitvoering en de projecten in Mutare in overleg met de 

partners. Verder biedt de stichting een stageplek aan MBO, HBO of WO studenten. De 

stichting is geaccrediteerd als erkend leerbedrijf.  

 

De subsidie is een basisbijdrage en garandeert continuïteit van de activiteiten 

De subsidie van de gemeente Haarlem kan worden gezien als een basis bijdrage. De subsidies 

uit andere bronnen maken de vele projecten mogelijk. De subsidie van € 71.674,00 is 

bestemd voor het verschaffen van een basis voor de stichting (het kantoor, de inventaris, 

personeelskosten) met behulp waarvan zij haar activiteiten en werkzaamheden kan verrichten 

en de coördinator. 

 

Conclusie beoordeling prestatieplan 

Na beoordeling van het prestatieplan komt het College tot de conclusie dat het in voldoende 

mate aansluit op de verwachtingen en doelstellingen die de gemeente Haarlem aan de 

stichting Stedenband Haarlem – Mutare stelt. Op basis van de beoordeling van het 

prestatieplan 2015 verleent het College aan de stichting Stedenband Haarlem –Mutare een 

subsidie voor het jaar 2015.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

De financiële situatie van de stichting blijft precair 

 

In het Coalitieprogramma Haarlem 2014-2018 ‘Samen doen!’ is besloten de subsidierelatie 

met de Stichting te beëindigen. Daarbij is tevens bepaald dat in het geval dat de 

subsidieaanvraag van de Stichting Stedenband Haarlem Mutare bij de Europese Commissie 

voor het project Global Quest (in het kader van het DEAR programma) wordt gehonoreerd, 

de gemeente Haarlem nog tot en met 2017 subsidie zal blijven verstrekken. Mocht echter de 

subsidieaanvraag voor Global Quest worden afgewezen, dan zal de subsidierelatie van 

Stichting met de gemeente Haarlem eerder worden beëindigd, met inachtneming van een 

redelijke termijn. De stichting heeft op 1 september 2014 per e-mail laten weten dat het 

subsidieaanvraag voor het project ‘Global Quest’ werd afgewezen. De stichting heeft 

bezwaar aangetekend tegen het besluit. Per email van 10 december 2014 heeft de stichting 

bekend gemaakt dat de aanvraag definitief is afgewezen; het bezwaar heeft niet geleid tot een 

heroverweging door de Europese Commissie. Gelet op het coalitieprogramma 2014-2018 

‘Samen doen’ besluit het college als bezuinigingsmaatregel de subsidierelatie per 

1 januari 2016 te beëindigen op grond van artikel 4:51 Algemene Wet bestuursrecht. Het jaar 

2015 geldt dan als afbouwjaar.  

 

6. Uitvoering 

 

De Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem ingaande 1 december 2013 (Asv) ligt 

ten grondslag aan de subsidieverstrekking.  

 

7. Bijlagen 
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‘Prestatieplan 2015 Stedenband Haarlem –Mutare’ 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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