MOTIE Sociale basis tussenjaar goed benutten
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 2 november 2020,
In beraadslaging over de programmabegroting 2021-2025,
Constaterende dat:
 Het college een besluit heeft genomen over de Toekenning subsidies sociale basis 2021;
 Hierbij meerdere nieuwe initiatieven zijn gehonoreerd maar een aantal nieuwe initiatieven “nog
niet” zoals inloophuis Molenwijk;
 Een aantal bestaande initiatieven geheel of gedeeltelijk zijn afgevallen zoals Schakels van
Noord, het jongerenwerk van YfC en de voorstellen voor eenzaamheidsbestrijding in Schalkwijk
van Jongeren in Beweging;
 Haarlem Effect en Dock ook hebben ingeleverd maar nog steeds een groot deel van de
subsidies ontvangen voor uitvoerend werk in de sociale basis;
 Zelforganisaties 2 jaar lang hebben meegedaan aan het proces sociale basis maar nu hebben
gehoord dat ze een nieuw traject moeten ingaan met Dock;
Overwegende dat:
 Een aantal afgevallen initiatieven een groot bereik hebben in verhouding tot een beperkte
gemeentelijke bijdrage;
 Er signalen zijn dat afvallers daarom van mening zijn dat zij gegeven het subsidiekader
onterecht zijn afgevallen en dit mogelijk met een andere inrichting van het proces anders was
verlopen;
 Het college voorbij is gegaan aan laagdrempeligheid, kennis, kunde, ervaring, passie en
betrokkenheid van zelforganisaties en er meer naar de vorm en niet naar de inhoud is gekeken;
 Het nog onduidelijk is wat de betere samenwerking van Haarlem Effect en Dock heeft
opgeleverd en nog zal opleveren;
 Het van belang is voor de afweging over subsidies sociale basis 2022 dat in 2021 afgevallen
voorstellen en mogelijke nieuwe initiatiefnemers zoals Huiskamer Oost en sociëteit Koinonia een
reële kans maken;
Verzoekt het college:
 In gesprek te gaan met initiatiefnemers van afgevallen voorstellen voor de sociale basis 2021 en
met eventuele nieuwe initiatiefnemers over de vraag wat er nodig is om deze initiatieven kansrijk
te maken voor 2022;
 Te evalueren op welke punten het subsidietraject voor de ronde voor 2022 verbeterd kan
worden;
 Als verbetering bij het aanvraagproces zelforganisaties op verzoek ondersteuning te bieden bij
het formuleren van aanvragen van subsidie uit de sociale basis;
 Als verbetering bij de beoordeling van de aanvragen voor 2022 tijd in te ruimen voor wederhoor
van indieners van voorstellen voor de sociale basis die mogelijk afvallen zodat zij de
mogelijkheid krijgen deze toe te lichten voor de definitieve beoordeling;
 De raad te informeren over de in 2021 en 2022 te bereiken doelen voor de betere samenwerking
van Haarlem Effect en Dock en daarbij te streven naar verdere efficiëntie zodat er voor de
subsidieronde meer ruimte komt voor initiatieven van andere organisaties;
En gaat over tot de orde van de dag.
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