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1. Inleiding 

De basisinfrastructuur in het Sociaal Domein betreft de activiteiten en voorzieningen die er 

voor zorgen dat burgers zich in hun eigen kracht geholpen en ondersteund voelen. Hierdoor 

kunnen zij zelfstandig blijven functioneren en veel mogelijk meedoen, nu of in de toekomst. 

Het gaat om laagdrempelige, vrij toegankelijke, niet individueel geïndiceerde en veelal 

collectieve voorzieningen. Om deze basisinfrastructuur in stand te houden maken wij met 

organisaties in de stad subsidieafspraken. 

Met het collegebesluit ‘Subsidies basisinfrastructuur Sociaal Domein vanaf 2016’ 

(2014/420648) is onder meer vastgelegd dat voor de inzet in de basisinfrastructuur door deze 

organisaties voor een langere periode wordt afgesproken. De basis voor deze afspraken is de 

‘Kaderstelling gemeentelijke vraag basisinfrastructuur sociaal domein 2016-2020’ 

(2015/68952). 

De aanvragen van de organisaties zijn beoordeeld binnen de door de raad vastgestelde kaders. 

In de bijlage bij voorliggende nota is het overzicht van de gesubsidieerde organisaties, hun 

inzet en het subsidiebedrag opgenomen. Ook is een koppeling gemaakt tussen de inzet en de 

doelen uit de kaderstelling waar deze inzet voornamelijk aan bijdraagt. Daarbij moet in acht 

genomen worden dat veel inzet, zeker die van de grotere organisaties een bijdrage levert aan 

een veelheid van doelen.  

 

2. Kernboodschap 

De subsidieafspraken met de organisaties zorgen dat de basisinfrastructuur sociaal domein in 

stand blijft en Haarlemmers in hun eigen kracht geholpen en ondersteund worden. De 

afspraken kunnen gedurende de looptijd aangepast worden zodat doorontwikkeling van de 

basisinfrastructuur (transitie / kanteling) mogelijk is. 

 

3. Consequenties 

Met de subsidieafspraken wordt bijgedragen aan het realiseren van de doelen en effecten uit 

Programma 1 Maatschappelijke participatie van de Programmabegroting 2016-2020. Met 

daarbij de kanttekening dat binnen het sociaal domein en specifiek bij algemene, vrij 

toegankelijke voorzieningen een directe relatie tussen de inzet en de veronderstelde effecten 

moeilijk is vast te stellen. 

 

4. Vervolg 

De betrokken organisaties hebben met een beschikking subsidie toegekend gekregen. Gezien 

de langere looptijd van de subsidieperiode vindt, naast de reguliere tussentijdse rapportages, 

regelmatig overleg plaats tussen de organisaties en de gemeente over afstemming, bijstelling 

en de dóórontwikkeling van de inzet.  

De verantwoording door de organisaties over de realisatie van de afgesproken inzet en de 

resultaten blijft per kalenderjaar. Zoals is toegezegd bij de vaststelling van de kaders voor de 

gemeentelijke vraag basisinfrastructuur zullen wij over het bereiken van de doelen en 

effecten informeren. Kanttekening daarbij is dat het ontwikkelen en toepassen van goede 

instrumenten om de baat die deze inzet voor de betrokken Haarlemmers goed te meten een 

langer lopend proces is. 
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5. Bijlagen 

1. Subsidieverstrekking basisinfrastructuur 2016 tot en met 2019. 
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