Motie: Zelforganisaties zijn waardevolle partners, maar zelforganisatie gaat niet
vanzelf!
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 25 maart 2021,
Constaterende dat:
-

-

De gemeente zelforganisaties enorm heeft gesupport om zich te
professionaliseren en zodoende in aanmerking te komen voor een subsidie via
de sociale basis;
“de Haarlemse Verbinders” in 2019 de krachten hebben gebundeld om het
aanbod van activiteiten te verbreden en te versterken;
De wethouder heel blij is met de expertise en het bereik van de
zelforganisaties;
Desalniettemin nagenoeg geen zelforganisaties via de sociale basis een
subsidie hebben gekregen voor 2021 en zij te horen hebben gekregen dat hun
inspanningen reeds worden verricht door de Sociaal Wijkteams en zich
kunnen wenden tot een andere kleine subsidiepot;
De wethouder heeft toegegeven dat de gemeente de zelforganisaties op het
verkeerde been heeft gezet;
De wethouder zelfs haar excuses aan zelforganisaties heeft aangeboden;
De wethouder heeft bevestigd dat zelforganisaties voor het jaar 2022 alsnog
een aanvraag voor de sociale basis kunnen indienen;
Een aantal waardevolle zelforganisaties door dit besluit al dreigen om te vallen
in 2021;

Overwegende dat:
-

De Sociaal Wijkteams zelf aangeven dat hun eigen werk en het werk van de
zelforganisaties elkaar juist aanvullen en niet dubbel plaatsvinden;
De Sociaal Wijkteams juist heel graag willen samen werken met
zelforganisaties en een aantal van hen inmiddels weer heeft benaderd;
De zelforganisaties groepen Haarlemmers weten te bereiken die de Sociaal
Wijkteams niet bereiken, zoals mensen met een niet-westerse
migratieachtergrond, statushouders en LHBTI’ers;
Het versterken van zelforganisaties tot een betere vorm van burgerparticipatie
en emancipatie kan leiden;

-

Tijdens de commissie van 10 februari jl., de wethouder nogmaals het belang
van zelforganisaties heeft erkend;

verzoekt het college:
-

In gesprek te treden met zelforganisaties voor hulp bij het bereiken van
eerdergenoemde doelgroepen, die door deze gang van zaken buiten de boot
zijn gevallen;
Zich maximaal in te spannen voor deze waardevolle partners, zodat zij 2021
kunnen overbruggen en niet tussentijds omvallen;

En gaat over tot de orde van de dag.
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