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Kernboodschap  Het college heeft besloten om het Europese ‘Urban Agenda Partnership’ gericht 
op Innovatief en Verantwoord Aanbesteden door Overheden te continueren. 
Investeren in Europa levert Haarlem veel voordelen op en dankzij het 
opgebouwde netwerk maakt Haarlem een grotere kans op het binnenhalen van  
Europese subsidies. Zo wordt Haarlem vaker door andere partijen benaderd om 
aan te sluiten bij een consortium. Bij Europese subsidies is echter vaak sprake van 
een korte doorlooptijd van de aanvraagperiode. Het verkrijgen van toestemming 
vooraf van het college (conform het gemeentelijke Mandateringsbesluit) voor elke 
afzonderlijke subsidie vergt (te) veel tijd waardoor het risico is dat subsidies 
misgelopen worden.  

In dit collegebesluit wordt voorgesteld om de afdelingsmanager te mandateren de 
Europese subsidies aan te vragen zonder toestemming vooraf. Het gaat om 
subsidies die aan de volgende voorwaarden voldoen: het moet gaan om een 
bestaand project of bestaande  werkzaamheden, er is budget beschikbaar voor 
eventueel benodigde cofinanciering, er wordt geen aanspraak gedaan op 
algemene middelen, en personele inzet voor de subsidie aanvraag valt binnen de 
huidige formatie.  
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1. Afdelingsmanager te mandateren om in de periode van september 2021 tot 
en met mei 2022 Europese subsidies aan te vragen die aan de volgende 
voorwaarden voldoen: het moet gaan om een bestaand project of 
werkzaamheden, er is budget beschikbaar, er wordt geen aanspraak gedaan 
op algemene middelen, de personele inzet voor de subsidie aanvraag valt 
binnen de bestaande formatie.  
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1. Inleiding 

 
Haarlem heeft een netwerk en de goede naam opgebouwd in Europa, mede dankzij de 

coördinerende rol in  het Europese programma ‘Urban Agenda partnerschap’ rondom Innovatief en 

Verantwoord Aanbesteden en het voorzitterschap van Eurocities werkgroep ‘Inkoop door 

overheden’. Het in de afgelopen jaren opgebouwde Europese netwerk gaat Haarlem helpen om 

subsidies te verwerven. . Europese subsidies moeten namelijk vaak in internationaal 

samenwerkingsverband worden aangevraagd. In de  periode 2021-2027 komen veel Europese 

subsidies beschikbaar, die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de Haarlemse 

doelen zoals Haarlem klimaatneutraal, sociale inclusie, duurzaamheid, aantrekkelijke en smart City 

stad voor duurzaam en innovatief ondernemerschap.  

Bij het aanvragen van subsidies is echter vaak sprake van een korte aanvraag doorlooptijd. Indien er 

niet snel op geacteerd wordt, loopt Haarlem de subsidie mis. De op dit moment in het mandaat 

vastgelegde vereiste toestemming vooraf van het college om een aanvraag in te dienen voor 

Europese subsidies kost te veel tijd. 

Daarom wordt in dit besluit gevraagd om toestemming om de Europese subsidies aan te vragen 

zonder de vereiste  toestemming vooraf. Het gaat alleen om subsidies die aan de volgende 

voorwaarden voldoen: het moet gaan om een bestaand project of werkzaamheden, er is een budget 

beschikbaar, er wordt geen aanspraak gemaakt op algemene middelen, personele inzet voor de 

subsidie aanvraag is op te vangen binnen de huidige formatie. Over de ingediende subsidieaanvraag 

en de eventueel daarna toegekende subsidie wordt het college achteraf geïnformeerd.  
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2. Besluitpunten college 

1. Afdelingsmanager te mandateren om in de periode van september 2021 tot en met mei 2022 

Europese subsidies aan te vragen die aan de volgende voorwaarden voldoen: het moet gaan 

om een bestaand project of werkzaamheden, er is budget beschikbaar, er wordt geen 

aanspraak gedaan op algemene middelen, de personele inzet voor de subsidie aanvraag valt 

binnen de bestaande formatie.  

 

3.Beoogd resultaat 

Door het verkorten van de procedure voor het aanvragen van Europese subsidies kunnen meer 

subsidies binnen de gestelde termijn worden aangevraagd. Dit verhoogt de kans op het binnenhalen 

van Europese subsidies.  

 

4. Argumenten 

1. Het besluit past in het ingezette beleid en ambities 

Haarlem profileert zich als een innovatieve, duurzame, circulaire en sociale stad met sterke lokale 

economie. Het verwerven van Europese subsidies gaat bijdragen aan de ambities van Haarlem - de 

verduurzaming van Haarlem, innovatie, versterking van de lokale economie en de sociale 

beleidsdoelen.  
 

Er komen in de periode 2021-2027 veel Europese subsidies die gericht zijn op het behalen van de EU 

Green Deal doelen – voor duurzame, circulaire projecten maar ook voor digitalisering, innovatie, 

mobiliteit, sociale doelen en nog veel meer. Haarlem kan van deze subsidies profiteren. Als 

coördinator van het Europese Urban Agenda Partnerschap én voorzitter van de Eurocities werkgroep 

‘Inkoop en aanbesteding door overheden’ heeft Haarlem meer lobby mogelijkheden om subsidies te 

verwerven en goede partners te vinden om samenwerkingsverbanden mee aan te gaan. 

 

2. Snel acteren verhoogt kans op subsidie verwerving 

Een van de belangrijke kritische succesfactoren voor subsidieaanvragen is de doorlooptijd. Helaas is 

de doorlooptijd van een aanvraag vaak zo kort dat indien men vooraf toestemming moet verkrijgen 

van het college om de subsidie aan te vragen, men te laat is. Hierdoor loopt de gemeente Haarlem  

subsidies mis. 

 

3. Alleen vooraf toestemming indien aan de voorwaarden voldaan 

De toestemming vooraf geldt enkel voor de subsidies die aan de volgende voorwaarden voldoen: 
- het gaat om een bestaand project of bestaande werkzaamheden; 

- er is een budget beschikbaar voor het betreffende project of werkzaamheden; 

- er wordt geen aanspraak gemaakt op  algemene middelen; 

- personele inzet voor de subsidie aanvraag valt binnen de bestaande formatie. 

 

4. Proefperiode met evaluatie 
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Om te bezien of de voorgestelde werkwijze succesvol is en tot het binnenhalen van meer subsidies 

gaat leiden wordt een pilot gedraaid in de proefperiode van september 2021 tot en met mei 2022. 

Na deze proefperiode wordt bepaald of dit structureel een werkwijze kan zijn. Een argument voor de 

proefperiode is dat er bijgestuurd kan worden aan de hand van de evaluatie.  

 

4. Financiën 
Het binnen halen van de subsidies betekent een verruiming van het bestaande budget. 

De personele inzet voor de subsidie aanvraag valt binnen de bestaande formatie. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Niet alle subsidieaanvragen leiden tot toekenning van een subsidie. 

 

6. Uitvoering 

De opgedane ervaring op het gebied van subsidieaanvragen wordt gebruikt om ook in de toekomst 

subsidies succesvol te verwerven. 
Het college zal achteraf over de ingediende subsidieaanvraag en de eventueel daarop toegekende 

subsidie via de planning en control producten geïnformeerd worden.  

Na de periode van september 2021 tot en met mei 2022 zal een evaluatie plaatsvinden om te bezien 

of deze werkwijze ook in de volgende collegeperiode gehanteerd zou kunnen worden. 

7. Bijlagen 

   - 


