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Geachte heer, mevrouw, 

In het kader van de Uitvoeringsregeling 'Subsidiëring innovatieve projecten 
algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch 
aanbod' zijn er voor de eerste tranche van 2015, 24 aanvragen ontvangen. 

Het doel van de uitvoeringsregeling is vernieuwing tot stand te brengen in het 
sociaal domein en nieuwe verbindingen te vinden tussen zorg en welzijn. 
Het overgrote deel van de aanvragen zijn onvoldoende innovatief gebleken en 
zullen leiden tot meer 'schotten' in het sociaal domein, bijvoorbeeld omdat het 
initiatief zich specifiek richt op een bepaalde doelgroep. Een ander deel van de 
aanvragen gaan over activiteiten die al in Haarlem worden aanboden (samen-eten, 
computervaardigheden, maatjesproject) en komen daardoor niet in aanmerking voor 
subsidie op grond van deze regeling. 

De 24 aanvragen zijn getoetst door een team van medewerkers van WWGZ, JOS, 
SoZaWe, juridische zaken en het subsidiebureau. Drie van de aanvragen zijn (deels) 
gehonoreerd. Dit zijn: 
1. Stamtafels. Een initiatief van De Baan, in samenwerking met Stichting 

Thuiszorg Gehandicapten (STG), het SIG (ondersteuning aan mensen met 
verstandelijke beperking en autisme) en Haarlem Effect. 
Een stamtafel creëert een plek bij de welzijnsorganisatie in de wijk waar 
kwetsbare mensen samen kunnen komen. Door het inzetten van vrijwilligers 
voor begeleiding bij deze mensen wordt de noodzaak van professionele 
begeleiding uitgesteld of voorkomen. Dit initiatief ontvangt een subsidie van 
€ 25.000,- voor het uitwerken van het verdienmodel en dit in praktijk te testen. 

2. Dienstencentrum Marsmanplein. Een initiatief van De Baan, STG, SIG en 
Doek. Voor mensen met een beperking worden dagbestedingsactiviteiten 
geïntegreerd met buurtdiensten en individueel aanbod wordt gecombineerd met 
collectief aanbod. 
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Er wordt samenwerking tot stand gebracht tussen bedrijven, welzijn, 
vrijwilligers en professionals. Dit initiatief ontvangt een subsidie van 
€ 30.000,- voor het ontwikkelen van de blauwdruk van een inhoudelijke 
vernieuwing van arbeidsmatige dagbesteding. 

3. Burenhulp. Dit initiatief betreft een methodiek om bewoners enthousiast te 
krijgen zich vrijwillig in te zetten als straatcoördinator. Het project is in de wijk 
Zuid-West succesvol en Haarlem Effect heeft de ambitie de methodiek voor de 
hele stad beschikbaar te stellen. Een aantal wijkraden heeft het initiatief 
schriftelijk ondersteund. Dit initiatief subsidiëren we met een 
stimuleringsbijdrage ter hoogte van € 30.000,- voor Ramplaankwartier, 
Patrimoniumbuurt, Welgelegen en Koninginnebuurt. 

In november aanstaande volgt de tweede tranche van de regeling en kunnen 
opnieuw aanvragen worden ingediend. Daarvoor is voor 2015 nog een bedrag 
beschikbar van € 50.000,-. 

De conclusie na deze eerste tranche van de regeling is dat, gezien de aanvragers 
(bijna allemaal bestaande organisaties) en de inhoud van de projecten, onvoldoende 
tot uiting is gekomen wat het doel van de regeling is. Wij hoopten op meer 
innovatieve voorstellen, burgerinitiatieven en nieuwe samenwerkingsverbanden. 
Wij zullen bij de communicatie over de gehonoreerde projecten en de nieuwe 
uitvraag daarom nog beter het doel van de regeling benadrukken en hiervoor 
opnieuw zoveel mogelijk communicatiemiddelen gebruiken. 
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Met vrie^cteii ke groet. 

f. van der Hoek 


