
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, 

 

Overwegende dat het gewenst is subsidie te verstrekken om eenmalige activiteiten het hele jaar 

door mogelijk te maken en te streven naar afhandeling van de aanvragen binnen twee weken, 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en  op artikel 

3 van de Algemene subsidieverordening Haarlem 2021; 

 

BESLUIT: 

vast te stellen de Subsidieregeling Subsidie eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties 

2021-2022 

 

Artikel 1  Begripsomschrijvingen  

In deze Subsidieregeling en de daarop berustende bepalingen wordt (mede) verstaan onder: 

1. College: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Haarlem. 

2. Algemene subsidieverordening (ASV): de Algemene Subsidieverordening 2021 Haarlem.   

3. Zelforganisatie: een georganiseerde groep vrijwilligers die activiteiten organiseert rondom een 

bepaald vraagstuk vallend binnen het sociaal domein.  

4. Belangenorganisatie: een georganiseerde groep vrijwilligers die opkomt voor belangen van een 

bepaalde groep in vraagstukken vallend binnen het sociaal domein.  

 

Artikel 2 Afstemming Algemene subsidieverordening Haarlem 

Voor zover in deze Subsidieregeling daarvan niet wordt afgeweken, is de vigerende Algemene 

subsidieverordening van de gemeente Haarlem van toepassing. 

 

Artikel 3 Doelstelling 

Het college kan subsidies verstrekken voor eenmalige activiteiten, additioneel op het bestaande 

aanbod, van zelf- en belangenorganisaties die actief zijn in het sociaal domein. 

 

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten 

Het college kan subsidie verstrekken voor de volgende activiteiten: 

1. Voor eenmalige activiteiten van een zelf- of belangenorganisatie die bijdragen aan het oplossen 

van actuele vraagstukken binnen het sociaal domein voor de leden of doelgroep van deze 

zelforganisatie.  



2. De activiteit moet een actueel thema in het sociaal domein betreffen. 

 

Artikel 5 Subsidieplafond 

Het subsidieplafond voor de jaren 2021 en 2022 bedraagt maximaal € 40.000,- per jaar.   

 

Artikel 6 Subsidieontvanger 

1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan zelf- en belangenorganisaties, georganiseerd als 

(rechtsvorm) vereniging of stichting, actief in gemeente Haarlem..  

2. Er wordt geen subsidie verstrekt aan natuurlijke personen. 

 

Artikel 7 Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie 

Activiteiten als vermeld in artikel 4 zijn subsidiabel mits wordt voldaan aan de volgende 

voorwaarden: 

1. De activiteit moet bijdragen aan de doelen van de gemeente, zoals opgenomen in de 

Programmabegroting, in de programma’s 1, 2 en 3. Dit houdt in:  

I. het bevorderen van de maatschappelijke participatie om zelfredzaamheid en eigen regie 

te versterken; 

II. de ondersteuning en zorg bij problemen en beperkingen om het meedoen mogelijk te 

maken/houden, of 

III. het bevorderen van zelfredzaamheid bij werk, inkomen en schulden.  

2. De activiteit moet bijdragen aan het oplossen van het vraagstuk in het sociaal domein waarop de 

zelf- of belangenorganisatie zich richt. 

 

Artikel 8 Aanvraagprocedure/ beslistermijn 

1. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend.  

2. De hersteltermijn voor onvolledige aanvragen bedraagt twee weken na verzending van het 

verzoek om aanvulling. 

3. Aanvragers dienen tegelijk met hun aanvraag een projectvoorstel met begroting in te dienen.  

4. Per organisatie kan maximaal twee maal per kalenderjaar een subsidie worden aangevraagd.  

5. Er wordt gestreefd naar een afhandelingstermijn binnen twee weken, doch uiterlijk binnen vier 

weken na registratie van de aanvraag. 

 

Artikel 9 Beoordelingscriteria / Verdeelregels 



1. De subsidieaanvraag wordt in behandeling genomen onder voorwaarde dat de aanvraag voldoet 

aan de eisen uit de Subsidieregeling.  

2. Subsidie wordt verstrekt op volgorde van ontvangst van volledig ingediende aanvragen, zoals is 

bedoeld in artikel 8. Wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie 

aan te vullen, geldt de dag waarop die aanvraag is aangevuld als datum van ontvangst van de 

volledig ingediende aanvraag.  

3. Indien bij het toekennen van een aanvraag het subsidieplafond wordt bereikt, wordt aan die 

aanvraag maximaal het bedrag toegekend dat nog beschikbaar is zodat het subsidieplafond niet 

wordt overschreden.  

4. Indien subsidieaanvragen een gelijke ontvangstdatum hebben en gezamenlijk het 

subsidieplafond overschrijden wordt per loting beslist. 

 

Artikel 10 Weigeringsgronden 

In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de 

Algemene wet bestuursrecht en in de Algemene subsidieverordening weigert het college de subsidie 

wanneer: 

1. De activiteiten niet voldoen aan de criteria en/of voorwaarden, opgenomen in deze 

Subsidieregeling.  

2. Met de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, is begonnen 

voordat de aanvraag is ontvangen. 

 

Artikel 11 Hoogte subsidiebedrag 

De subsidie bedraagt maximaal € 2.000,- per aanvraag. 

 

Artikel 12 Verplichtingen 

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene  

subsidieverordening Haarlem is de ontvanger van een subsidie verplicht om zich te houden aan de 

bepalingen uit deze Subsidieregeling. 

 

Artikel 13 Intrekking 

De Uitvoeringsregeling ‘Subsidie eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties’, vastgesteld 10 

oktober 2017, wordt ingetrokken. 

 



Artikel 14  Overgangsbepaling  

1. Aanvragen tot verstrekking van subsidie die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze 

subsidieregeling worden afgedaan volgens de bepalingen van de Uitvoeringsregeling Subsidie 

eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties ingaande 10 oktober 2017. 

2. Aanvragen tot vaststelling van subsidies die zijn verstrekt voor inwerkingtreding van deze 

subsidieregeling worden afgedaan volgende de bepalingen van de Uitvoeringsregeling Subsidie 

eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties ingaande 10 oktober 2017. 

3. Bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag krachtens de 

Uitvoeringsregeling Subsidie eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties ingaande 10 

oktober 2017 worden afgedaan met toepassing van de Uitvoeringsregeling Subsidie eenmalige 

activiteiten zelf- en belangenorganisaties ingaande 10 oktober 2017.  

 

Artikel 15 Publicatie 

Deze Subsidieregeling wordt na vaststelling door het college bekendgemaakt in de 

Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties. 

 

Artikel 16 Inwerkingtreding 

1. Deze Subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking. 

2. Deze Subsidieregeling geldt tot en met 31 december 2022.  

 

Artikel 17 Citeertitel 

Deze Subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Subsidie eenmalige activiteiten zelf- en 

belangenorganisaties 2021-2022 


