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Met deze subsidieregeling wil het college kleinschalige en eenmalige initiatieven
mogelijk maken die bijdragen aan het herstel van de lokale samenleving en
economie na de coronacrisis. Doel hiervan is ontmoeting binnen en tussen
groepen in de samenleving te stimuleren en opnieuw verbinden te bevorderen,
met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en zwaar getroffen organisaties
en sectoren. Het college ziet hiertoe ruimte en behoefte, om zo de Haarlemse
samenleving weer te versterken vanuit de kracht van bewoners, ondernemers,
culturele instellingen en maatschappelijke organisaties zelf. De regeling maakt
onderdeel uit van een breder herstelpakket, dat het college op 25 mei jl. heeft
vastgesteld.
Met de regeling maakt het college in 2021 en 2022 binnen een gemaximeerd
budget kleinschalige en eenmalige initiatieven mogelijk. Indien de aanvragen
voldoen aan de gestelde voorwaarden, kunnen deze snel worden gehonoreerd en
uitgevoerd. De aanname is dat de initiatieven goed weergeven wat naar
aanleiding van de coronacrisis leeft in de stad en waar behoefte aan is. Trends die
hieruit op te halen zijn kunnen van meerwaarde zijn voor de bredere
(middel)lange termijn aanpak gericht op herstel.
Behandelvoorstel voor
Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur.
commissie
Relevante eerdere
besluiten
Besluit College
d.d. 12 juli 2021

-

Bevorderen van het herstel na de coronacrisis (2021/258003) d.d. 25 mei 2021

1. De Subsidieregeling Haarlems Corona Initiatievenbudget vast te stellen, ter
hoogte van € 125.000 per jaar, voor de jaren 2021 en 2022;
2. De Subsidieregeling Haarlems Corona Initiatievenbudget eind augustus in
werking te laten treden en vanaf dat moment aanvragen mogelijk te maken.
de secretaris,
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1. Inleiding
Het college heeft als onderdeel van de Kadernota een herstelpakket coronacrisis vastgesteld. Eén van
de maatregelen is het mogelijk maken van ideeën en initiatieven uit stad en financieel ondersteunen
met het oog op bevorderen van het herstel na de coronacrisis. Deze maatregel is uitgewerkt in de
voorliggende subsidieregeling.
2. Besluitpunten college
1. De Subsidieregeling Haarlems Corona Initiatievenbudget vast te stellen, ter hoogte van € 125.000
per jaar, voor de jaren 2021 en 2022;
2. De Subsidieregeling Haarlems Corona Initiatievenbudget eind augustus in werking te laten treden
en vanaf dat moment aanvragen mogelijk te maken.
3. Beoogd resultaat
Met deze subsidieregeling wordt bijgedragen aan de versterking van de lokale samenleving en
economie na de coronacrisis. Doel hiervan is ontmoeting binnen en tussen groepen in de
samenleving te stimuleren en het opnieuw verbinden te bevorderen, met bijzondere aandacht voor
kwetsbare groepen en zwaar getroffen organisaties en sectoren, na een fase waarin ontmoeting door
de coronacrisis werd beperkt. Met de regeling wordt bijgedragen aan het behoud van het goede uit
de coronatijd, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij ideeën en initiatieven die tijdens en vanwege de
coronacrisis zijn ontstaan, of deze versterken door een extra impuls. Het college stelt hiervoor
€ 125.000 per jaar beschikbaar, voor de jaren 2021 en 2022.
4. Argumenten
1. Met de subsidieregeling maakt het college het mogelijk om kleinschalige en eenmalige initiatieven
en energie uit de stad te bevorderen met het oog op het weer versterken van de samenleving vanuit
de kracht van de bewoners, ondernemers, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties
zelf.
De indieners zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de ideeën, de gemeente draagt financieel
bij en faciliteert. Aangezien de aanname is dat de ideeën goed weergeven wat naar aanleiding van de
coronacrisis leeft in de stad en waar behoefte aan is, zal het college de activiteiten en initiatieven die
ontstaan mede benutten om hieruit trends op te halen die van meerwaarde kunnen zijn voor de
(middel)lange termijn aanpak.
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2. De subsidieregeling is een logische vervolgstap op de noodmaatregelen.
De herstelaanpak, waar de subsidieregeling onderdeel van uitmaakt, volgt op de noodmaatregelen
uit 2020 en verlengingen daarvan in 2021. Het budget dat voor 2021 en 2022 voor de herstelaanpak
is vrijgemaakt, waaruit deze subsidieregeling wordt bekostigd, is bedoeld als aanvulling op de
middelen die vanuit het Rijk en mogelijk vanuit andere bronnen, zoals de provincie, beschikbaar
worden gesteld. In eerste instantie wordt voor bekostiging van aanvullende maatregelen zoveel als
mogelijk gebruik gemaakt van de beschikbaar gestelde rijksmiddelen, waarna een afweging zal
plaatsvinden over eventuele aanvulling of extra impuls vanuit het herstelpakket.
3. De subsidieregeling sluit aan bij reeds ontstane initiatieven en ideeën van diverse doelgroepen in de
stad.
Met de subsidieregeling worden kleinschalige en eenmalige initiatieven mogelijk gemaakt, en wordt
aangesloten bij ideeën of initiatieven die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan, of worden deze
versterkt door een extra impuls. De subsidieregeling wordt vanwege de brede impact van de
coronacrisis doelbewust voor diverse doelgroepen opengesteld. Om zoveel mogelijk verschillende
doelgroepen aan te spreken en ondersteuning te bieden, is gekozen voor een verdeling van het
budget binnen tranches en minimale en maximale bedragen.
5. Risico’s en kanttekeningen
Gezien de – bewust – breed geformuleerde doelstelling van de subsidieregeling is het voor een groot
deel nog onzeker hoeveel en wat voor soort aanvragen zullen worden ingediend en welk bereik de
activiteiten zullen hebben. Al naar gelang de getoonde bereidwilligheid van de doelgroepen in de
stad zal een flexibele communicatiecampagne worden ingericht, met hierbij bijzondere aandacht
voor kwetsbare groepen en zwaar getroffen organisaties en sectoren. Hierbij zal nadrukkelijk de
verbinding worden gelegd, zowel in de communicatie als in de interne afstemming over beoordeling
van de aanvragen en inzet van het subsidiebudget, met andere mogelijkheden die de gemeente biedt
voor initiatieven uit de stad, zoals het bestaande Leefbaarheids- en initiatievenbudget.
De impact van het verdere verloop van de crisis blijft in bepaalde mate onzeker. Over de omvang en
effecten van de pandemie zal op langere termijn steeds meer duidelijk worden. De inzet van
maatregelen van het herstelpakket, inclusief het Haarlems Initiatievenbudget Herstel Coronacrisis,
zal daarop moeten meebewegen om effectief te zijn. Daarnaast zal continu het evenwicht moeten
worden bewaakt tussen de rol van de gemeente als handhaver van de corona-maatregelen en als
facilitator van de herstelfase.
De financiële middelen en capaciteit voor uitvoering van de regeling specifiek, en breder voor het
gehele herstelpakket, zijn begrensd en vormen mogelijk een risico ten aanzien van mogelijk
hooggespannen verwachtingen vanuit stad en samenleving.
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6. Uitvoering
Op dit moment wordt gewerkt aan een communicatiestrategie rondom de subsidieregeling, en meer
in den breedte over het totale herstelpakket voor 2021 en 2022. Na besluitvorming door het college
en publicatie van de regeling wordt over de mogelijkheden van de subsidieregeling via diverse
kanalen gecommuniceerd aan de stad. Daarnaast wordt momenteel een proces ingericht voor de
beoordeling van de aanvragen en toekenning van de subsidie.
Na de zomer zal aan het college en de raad gerapporteerd worden over de stand van zaken van de
invulling van het herstelpakket, inclusief de mate waarin en wijze waarop gebruik wordt gemaakt van
het Haarlems Corona Initiatievenbudget.
7. Bijlage
- Subsidieregeling Haarlems Corona Initiatievenbudget
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