
 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 

Stadhuis, Grote Markt 2  Haarlem - Telefoon 14023 

 

 

 

Geachte leden, 

 

Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving van 15 januari 2015 is de 

collegenota ‘Subsidies basisinfrastructuur Sociaal Domein vanaf 2016’ besproken. 

Daarin heeft de heer Vrugt een vraag gesteld over onderzoek naar centraal beheer 

van accommodaties en de reactie van stichting DOCK daarop. Ook heb ik 

toegezegd terug te komen op de vraag van de heer Visser, ChristenUnie, over de 

toegang tot adressenbestanden voor het Platform Belangenbehartiging 

Mantelzorgers. 

 

Mogelijkheden tot inverdienen.  

In de bijlage van de nota  ‘Subsidies basisinfrastructuur  Sociaal Domein vanaf 

2016’ is de volgende passage opgenomen: ‘Voor de langere termijn kan onderzocht 

worden of accommodaties …in een constructie kunnen worden ondergebracht zoals 

met de sportaccommodaties is gedaan (SRO). Door alleen activiteiten te 

subsidiëren krijgt de gemeente flexibeler mogelijkheden inzet te vernieuwen’  

 

Stichting DOCK heeft op de nota ‘Subsidies basisinfrastructuur  Sociaal Domein 

vanaf 2016’ gereageerd. De kern van de reactie is dat de gemeentelijke subsidie niet 

alle kosten dekt. DOCK en Haarlem Effect verhuren ruime die zij niet zelf 

gebruiken aan derden. Zij hebben deze extra huurinkomsten nodig om hun eigen 

exploitatie sluitend te maken.  Deze mogelijkheid valt weg als het beheer van 

accommodaties niet meer in eigen hand is.  
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Onderzoek naar centraal beheren van accommodaties is een optie om op langere 

termijn te onderzoeken. De achterliggende gedachte is dat het splitsen tussen 

activiteiten en huisvesting  tot meer flexibiliteit leidt in het aangaan en beëindigen 

van subsidierelaties Als het vraagstuk van centraal beheer aan de orde komt zal het 

college tijdig met betrokkenen in gesprek gaan.       

 

Adressenbestanden mantelzorg 

De vraag is gesteld of het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg toegang heeft 

tot de adressen van mantelzorgers die zich bij Tandem melden om hun 

belangenbehartiging te kunnen uitoefenen.  

 

Tandem heeft over dit onderwerp met de voorzitter van het Platform Mantelzorg 

gesproken en goede afspraken gemaakt. Tandem hanteert het privacyreglement en 

geeft naam- en adresgegevens nooit aan door aan derden. Als het Platform 

informatie wil verspreiden kan dat via Tandem een plek krijgen op de website van 

Tandem of neemt Tandem het bericht op in de nieuwsbrief. Als het Platform 

specifieke berichten wil versturen loopt ook dat via Tandem. Zowel het Platform als 

Tandem zijn tevreden met deze afspraak en kunnen hier goed mee uit de voeten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Jack Chr. van der Hoek, MBA. 

 

  

 

 


