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Kernboodschap Het college past de subsidieregeling  voor zelf- en belangenorganisaties en de 

subsidieregeling eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties aan. Dit is 

nodig omdat het op college op 16 maart jl. bij de vaststelling van het 

preselectiedocument Gewoon in de Wijk (2021/130299) besloten heeft een 

budget van minimaal € 300.000,- op jaarbasis structureel te oormerken voor 

zelforganisaties. In het collegebesluit van Selectiedocument Gewoon in de Wijk 

(2021/377152) van 17 augustus jl. kiest het college voor een overgangsregime 

voor de wijze van subsidiëring van de zelforganisaties tot 1 januari 2023. Vanaf dat 

moment zal de ondersteuning van zelforganisaties via het samenwerkingsverband 

lopen. Door deze aanpassing ten behoeve van het jaar 2022 blijven de huidige 

regelingen in stand met dien verstande dat het mogelijk is gemaakt dat  

organisaties die een relatief grote impact en bereik hebben onder inwoners een 

hoger bedrag kunnen ontvangen dan het  huidige maximumbedrag van € 3.000,-. 

Daarnaast zijn enkele noodzakelijke technische wijzigingen in de regelingen 

aangebracht zodat deze goed aansluiten op de Algemene Subsidieverordening 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt dit besluit ter kennisname naar de commissie bestuur. 

Relevante eerdere 

besluiten 

Vaststellen uitvoeringsregeling Subsidie zelf- en belangenorganisaties 2020 

(2019/712365) 

Preselectiedocument Gewoon in de Wijk  (2021/130299) 

Selectiedocument Gewoon in de Wijk (2021/377512) 

Besluit College  

d.d. 31 augustus 2021 

1. De huidige ‘Uitvoeringsregeling zelf- en belangenorganisaties 2020’ en de 

huidige Uitvoeringsregeling ‘Subsidie eenmalige activiteiten zelf- en 

belangenorganisaties’ in te trekken. 

2. De ‘Subsidieregeling zelf- en belangenorganisaties 2022’ en de 

‘Subsidieregeling eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties 2021-

2022’vast te stellen. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210130299-1-Preselectiedocument-Verwerving-Voorzieningen-Gewoon-in-de-Wijk.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210377152-1-Selectiedocument-Gewoon-in-de-Wijk-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019712365-1-Vaststellen-uitvoeringsregeling-Subsidie-zelf-en-belangenorganisaties-2020.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210130299-1-Preselectiedocument-Verwerving-Voorzieningen-Gewoon-in-de-Wijk.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210377152-1-Selectiedocument-Gewoon-in-de-Wijk-1.pdf
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Inleiding  
De nieuwe overeenkomst(en) voor Gewoon in de Wijk gaan in per 1 juli 2022. In het 

preselectiedocument Gewoon in de Wijk (2021/130299) is opgenomen dat in de nieuwe 

overeenkomst een budget van minimaal € 300.000,- op jaarbasis geoormerkt wordt voor 

zelforganisaties. Dit budget blijft structureel opgenomen en geoormerkt in Gewoon in de Wijk 

gedurende de gehele looptijd. In het selectiedocument Gewoon in de Wijk (2021/377152) besluit het 

college met betrekking tot de zelf- en belangenorganisaties te kiezen voor een overgangsregime tot 1 

januari 2023.  

Voor heel 2022 blijven de twee regelingen voor zelforganisaties (de algemene subsidieregeling en de 

regeling voor eenmalige activiteiten) in stand en wordt er €105.000 van het budget Gewoon in de 

Wijk in 2022 onttrokken t.b.v. het verhogen van het budget van de algemene subsidieregeling. Het 

totaal beschikbare budget voor de algemene subsidieregeling zelforganisaties bedraagt hiermee in 

2022 € 152.000,-  (huidige budget van € 47.000,- + € 105.000,-). Met het verhogen van het budget is 

het mogelijk de algemene subsidieregeling voor zelforganisaties voor 2022 zo aan te passen dat 

organisaties die een relatief groot bereik en impact hebben onder inwoners een hoger bedrag 

kunnen ontvangen dan de huidige € 3.000,-. De hoogte van het toe te kennen bedrag wordt bepaald 

op grond van de score op de beoordelingscriteria. Bij een score tot 25 punten is de  maximaal toe te 

kennen subsidie  gelijk  aan het huidige bedrag van € 3000,- per zelf- of belangenorganisatie per jaar. 

Organisatie die 25 punten of hoger scoren kunnen in 2022 maximaal 6000,- per jaar aan subsidie 

toegekend krijgen.  

Daarnaast blijft in 2022 een budget van € 40.000,- beschikbaar voor de Subsidieregeling eenmalige 

activiteiten zelf- en belangenorganisaties. Deze regeling wordt ook gewijzigd vastgesteld in verband 

met het vervallen van de regeling per 1 januari 2023 en in verband met een noodzakelijke aanpassing 

op het nieuwe format voor subsidieregelingen. Deze regeling gaat per 2023 op in Gewoon in de Wijk. 

Per organisatie kan in 2022 maximaal twee maal per kalenderjaar een subsidie worden gevraagd met 

een maximum bedrag van € 2000,- per aanvraag. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit: 

1. De ‘Subsidieregeling zelf- en belangenorganisaties 2022’ en de ‘Subsidieregeling eenmalige 

activiteiten zelf- en belangenorganisaties 2021-2022’vast te stellen  

2. De huidige ‘Uitvoeringsregeling zelf- en belangenorganisaties 2020’ en de huidige 

Uitvoeringsregeling ‘Subsidie eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties in te 

trekken 
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3. Beoogd resultaat 

De gemeente wil ruimte bieden aan zelf- en belangenorganisaties. Zij vormen een onmisbare rol in 

het sociaal domein. Door de vrijwillige inzet van actieve bewoners bereiken zij veel mensen. Andere 

organisaties in het Sociaal Domein hebben er baat bij met deze kleinere organisaties samen te 

werken vanwege hun specifieke aanbod en kennis van specifieke doelgroepen en wijken. Door het 

verhogen van het budget voor de subsidieregeling zelf- en belangenorganisaties en het maximaal toe 

te kennen bedrag per organisatie te verhogen stelt het college zelf- en belangenorganisaties in staat 

hun  aanbod te behouden, te vernieuwen en waar nodig te versterken. 

 

4. Argumenten 
 

Zelf- en belangenorganisaties met een relatief groot bereik onder inwoners zijn beter in staat een rol 

te nemen in de sociale basis en vergroten zo de sociale samenhang en maatschappelijke participatie 

van hun deelnemers 

Met het verhogen van het maximaal toe te kennen budget is het mogelijk dat zelf- en 

belangenorganisaties die een grote impact en een relatief groot bereik hebben onder inwoners een 

hoger bedrag kunnen ontvangen dan de huidige € 3.000,- . Afhankelijk van de score op de 

beoordelingscriteria kan er maximaal € 6.000,- toegekend worden. Verhoging van het bedrag doet 

recht aan de inspanningen en activiteiten die deze organisaties leveren ter ondersteuning van een 

grotere  doelgroep. Waarbij het doel van deze inzet is het vergroten van de maatschappelijke 

participatie en de sociale samenhang.   

Zelf- en belangenorganisaties kunnen een brugfunctie vervullen tussen de doelgroep die zij bedienen 

en de reguliere voorzieningen 

Door het verhogen van het budget stelt het college de zelforganisaties- en belangenorganisaties in 

staat hun samenwerking met de partners binnen de sociale basis uit te breiden en te verstevigen. 

Hierdoor zijn ze beter in staat de brugfunctie te vervullen tussen hun doelgroep en de reguliere 

voorzieningen. 

Het verlengen van de subsidieregeling maakt de overgang naar Gewoon in de wijk administratief 

eenvoudiger en geeft tijd en ruimte voor voorbereiding op de veranderingen per 2023. 

 

De huidige subsidierelaties vanuit de sociale basis worden tot 1 juli 2022 verlengd. Door  de 

subsidieregeling Zelf- en Belangenorganisaties voor heel 2022 van kracht te laten zijn kunnen deze 

organisaties in 2022 voor een volledig jaar subsidie vragen en is er geen verandering in 

financieringswijze gedurende het jaar.  Dit scheelt hen administratieve lasten en een periode van 

onzekerheid.  

 

Omdat naast de algemene subsidieregeling ook de huidige subsidieregeling voor eenmalige 

activiteiten zelf- en belangenorganisaties in heel 2022 in stand blijft, biedt dit ruimte en duidelijkheid 
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voor de organisaties bij het opstellen van hun jaarplan. De algemene regeling biedt dekking voor 

structurele activiteiten en de subsidieregeling eenmalige activiteiten kan ingezet worden voor 

specifieke, eenmalige activiteiten waar de algemene subsidie onvoldoende dekking voor biedt. 

Hiermee kan ook ingespeeld worden op de actualiteit. 

 

Het verlengen van de huidige subsidieregelingen voor heel 2022 creëert tijd en gelegenheid voor de 

zelf- en belangenorganisaties om zich gedegen voor te bereiden op de samenwerking met de 

strategische partners en op het vormgeven van hun rol in Gewoon in de Wijk vanaf 2023.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Op dit moment is er een subsidierelatie met 26 zelf- en belangenorganisaties. De verwachting is dat 

rond de 12 organisaties mogelijk in aanmerking kunnen komen voor het maximale subsidie bedrag 

van € 6000,-. Er blijft dan voldoende budget over om de overige organisaties een subsidie van  

€ 3000,- toe te kennen. Mochten er meer organisaties dan verwacht in aanmerking kunnen komen 

voor het hogere bedrag dan kan middels artikel 9 punt 7 door het college een passende verdeling van 

het beschikbare budget toegepast worden. 

 

6. Uitvoering 

Na vaststelling door het college worden de nieuwe subsidieregeling zelf- en belangenorganisaties 

2022 en de nieuwe subsidieregeling eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties 2021-2022 

gepubliceerd. De zelf- en belangenorganisaties worden geïnformeerd over de wijzigingen in de 

regeling en kunnen voor 1 oktober een aanvraag indienen voor de algemene subsidie voor het jaar 

2022. Aanvragen voor eenmalige activiteiten kunnen gedurende het hele jaar 2021 en 2022 

ingediend worden totdat het subsidieplafond is bereikt.  

 

 

 

7. Bijlage 

1. Subsidieregeling zelf- en belangenorganisaties 2022. 

2. Was wordt lijst huidige versus nieuwe regeling Zelf- en belangenorganisaties 

3. Subsidieregeling eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties 2021-2022 

4. Was wordt lijst huidige versie nieuwe regeling eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties 


