
 

 

BIJLAGE 1 BIJ COLLEGENOTA 2018/259874 
 

Uitvoeringsregeling  School in de Wijk 2019-2021. 
 
Het college,  
 
overwegende 
 

- dat het college wil bevorderen dat scholen zich optimaal als Brede School kunnen profileren 
waarbij de school zich niet beperkt tot haar onderwijstaak maar tevens, ter bevordering van 
de leefbaarheid in de wijk,  fungeert als centrum van waaruit activiteiten worden 
georganiseerd die een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de wijk; 

- dat het college bij besluit van 15 januari 2013 een regeling in het leven heeft geroepen 
genaamd Uitvoeringsregeling subsidie Subsidieregeling School in de Wijk, waarmee 
initiatieven in het kader van de Brede School-gedachte financieel kunnen worden 
ondersteund; 

- dat op aanvragen ten laste van de regeling de geldende Algemene Subsidieverordening 
gemeente Haarlem (hierna: ASV) van toepassing is; 

- dat het college vanwege het bijzondere karakter van deze subsidie nog enkele aanvullende 
voorwaarden aan de subsidieverstrekking wil stellen en deze heeft vastgelegd in de 
Uitvoeringsregeling als bedoeld in de ASV; 

- gebaseerd op de evaluatie van deze Uitvoeringsregeling subsidie Subsidieregeling School in 
de Wijk over de periode 2013-2017 en de door uitvoerende partijen genoemde 
aandachtspunten voor aanpassingen aan deze bestaande uitvoeringsregeling 

 
stelt de volgende Uitvoeringsregeling vast: 
 
Uitvoeringsregeling School in de Wijk  2019-2021 
 
Artikel 1 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen  
1.1 Subsidie wordt alleen verstrekt voor de financiering van activiteiten die gericht zijn op de 

ontwikkeling en het welzijn van kinderen  van 2 tot 13 jaar. 
1.2 De verstrekte subsidie moet grotendeels worden besteed aan uitvoerende activiteiten ten 

behoeve van deze doelgroep; maximaal 10 % van de ontvangen subsidie mag worden 
besteed aan overhead/coördinatie.  

1.3 Bij de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten minimaal twee scholen 
samenwerken met minimaal drie partners  c.q. dienstverleners uit de welzijns-, 
kinderopvang,  sport- en/of cultuursector die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het 
welzijn c.q. het bevorderen van kansen  van de doelgroep. Indien er niet meer dan 2 scholen 
in desbetreffende wijk aanwezig zijn, dat geldt dit minimum aantal van twee scholen niet. 

 
Artikel 2 Subsidieplafond 
De raad stelt jaarlijks het bedrag vast dat beschikbaar is voor deze uitvoeringsregeling. Dit bedrag 
is tevens het subsidieplafond voor deze subsidie als bedoeld in artikel 4:25 e.v. van de AWB . 
 
Artikel 3 Procedure aanvraag 
1. Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen actief in de onderwijs-, welzijns-

kinderopvang, sport- of cultuursector. 
2. Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 1 juli 2018 tot en met 21 oktober 2018. 
3. Aanvragen hebben betrekking op de jaren 2019 tot en met 2021 en bevatten een projectplan 

en begroting betreffende deze jaren. Het projectplan en de begroting zijn dusdanig dat de 
aanvraag op alle criteria genoemd in artikel 1 en 4 beoordeeld kan worden. 



 

 

4. Alle aanvragen worden  na 21 oktober 2018 beoordeeld.   
5. Voor een besluit tot daadwerkelijke subsidieverlening hanteert het college een prioritering 

aan de hand van de mate waarin de aanvrager voldoet aan de criteria genoemd in artikel 4.  
6. Subsidies worden middels een verlengingsbeschikking verstrekt voor de jaren 2019 tot en 

met 2021 onder voorbehoud van vaststelling van de begroting en het subsidieplafond door 
de raad, zoals bedoeld in artikel 2.  

7. De gehonoreerde( meerjarige) aanvragen worden jaarlijks gemonitord en geëvalueerd op de 
mate van realisatie van de doelstellingen en gewenste (tussen) resultaten (zie artikel 5). 
Ontvangers zijn verplicht om kosteloos mee te werken aan deze monitoring en evaluatie. 

 
Artikel 4 Criteria voor toekenning van subsidie 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 1 moet voor toekenning van deze subsidie  
tevens in voldoende mate worden voldaan aan de volgende criteria:  
1. De te subsidiëren activiteiten (hierna ook wel projecten genoemd) zijn bedoeld ter verrijking 

van kinderen met risico op achterstand (ook op sociaal emotioneel gebied); 
2. De projecten zijn gericht op activiteiten waarvan deelnemende kinderen anders verstoken 

blijven terwijl ze wel als zinvol in het kader van hun persoonlijke ontwikkeling  kunnen 
worden gezien; 

3. Indien combinatiefuncties/buurtsportcoach in de betreffende activiteitensoort voorhanden 
zijn, hebben de projecten daarmee een koppeling; 

4. De projecten hebben een koppeling met bestaand aanbod in de wijk van welzijnsinstellingen, 
kinderopvang, sportaanbieders, culturele instellingen of instellingen gericht op 
pedagogiek/opvoedondersteuning; 

5. De geplande activiteiten zijn breed toegankelijk binnen de wijk waar ze worden aangeboden 
(niet beperkt tot de kinderen van één bepaalde school); 

6. Inhoud en doel van het projectaanbod sluit goed aan bij de wijkanalyse en pedagogische visie 
van de deelnemende scholen; 

7. De projecten hebben een versterkend effect op het oplossen van maatschappelijke 
vraagstuk(ken) die in de wijk zijn of nog worden opgepakt; 

8. De projecten hebben aandacht voor sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk. Daartoe moet 
minimaal 2/3 deel van het aangevraagde subsidiebedrag tijdens buitenschoolse tijden 
(wijk)gericht ingezet worden ten behoeve van ontwikkeling van het kind met risico op 
achterstand; 

9. Het aanbod van de projecten is gericht op het bevorderen van de ouderbetrokkenheid.  
 
Artikel 5 Evaluatie activiteitenaanbod School in de Wijk 
1. Ontvangers verantwoorden uitvoering van het projectplan middels een inhoudelijk verslag 

jaarlijks in te leveren uiterlijk 1 oktober van lopend jaar  
2. Indien bij de jaarlijkse evaluatie blijkt dat het gesubsidieerd activiteitenaanbod niet in de pas 

loopt met de geformuleerde doelstellingen en gewenste resultaten uit de gehonoreerde 
(meerjarige) aanvraag, kan de subsidie worden opgeschort.  

3. Alvorens de subsidie definitief stop te zetten krijgt de aanvrager een hersteltermijn van een 
maand om het activiteitenaanbod aan te passen aan de oorspronkelijke doelstellingen en 
gewenste resultaten. 

 



 

 

Artikel 6. Weigeringsgronden 
Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de ASV wordt de subsidieaanvraag in ieder geval 
geweigerd indien: 
1. niet wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden of –criteria zoals genoemd in deze 

uitvoeringsregeling; 
2. de aanvrager vóór de indieningstermijn genoemd in artikel 3 lid 3 van deze regeling gestart is 

met de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd; 
3. het subsidieplafond voor dat jaar is bereikt. 
 
Artikel 7. Beoordeling van de aanvragen/criteria voor de beoordeling  
De aanvragen worden door een beoordelingscommissie gerangschikt op grond van de volgende 
criteria: 
1. Er moet worden voldaan aan de vereisten gesteld in de artikelen 1 en 4 van deze regeling.  
2. Aanvragen zullen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie die bestaat uit 

personen die geen subsidierelatie hebben met de gemeente Haarlem.  
3. Verlening vindt plaats voor zover de beschikbare middelen dat toelaten.  
 
Artikel 8 Slotbepalingen 
1. Deze regeling wordt na vaststelling door het college bekendgemaakt in de Stadskrant en het 

Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties. 
2. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2018 en vervalt op 31 december 2021 

van rechtswege. 
3. De regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling  School in de Wijk 2019-2021 
4. De uitvoeringsregeling subsidie School in de Wijk fonds d.d. 15 januari 2013 (BBV 

nr.2012/453317) wordt per 1 januari 2019 ingetrokken. 
5. Deze regeling is aanvullend op de ASV. Ingeval ASV en Uitvoeringsregeling onderling afwijken 

op de aspecten die ingevolge de ASV  nader mogen worden geregeld in een 
Uitvoeringsregeling, geldt hetgeen staat vermeld in deze Uitvoeringsregeling.  

  


