
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, 

 

overwegende dat het gewenst is subsidie te verstrekken voor zelf- en belangenorganisaties te 

ondersteunen zodat zij hun positie binnen de sociale basis versterken en daarmee deelnemers 

activeren en laten participeren in de gemeente Haarlem; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 3 van 

de Algemene subsidieverordening Haarlem 2021 en de motie ‘Zelforganisaties zijn het cement tussen 

de stenen’, aangenomen op 10 november 2016; 

 

BESLUIT: 

Vast te stellen  de Subsidieregeling Zelf- en belangenorganisaties 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 Haarlem 2021.  

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 aan zelf- en belangenorganisaties met als doel om deze beter 

in staat te stellen een rol te nemen in de sociale basis. De organisaties kunnen een brugfunctie 

vervullen tussen de doelgroep die zij bedienen en reguliere voorzieningen in de welzijn, zorg, sport 

en/of cultuur en de sociale samenhang en de maatschappelijke participatie van hun deelnemers 

vergroten. 

 

 

 



Artikel 4 Subsidiabele activiteiten 

Het college kan subsidie verstrekken voor het organiseren van activiteiten die bijdragen aan het 

realiseren van het doel genoemd in artikel 3, mits deze voldoen aan de voorwaarden gesteld in 

artikel 7. In de begroting van de activiteiten mogen alle voor realisatie van de activiteiten 

noodzakelijke kosten worden opgevoerd, inclusief organisatie- en huisvestingskosten. 

 

Artikel 5 Subsidieplafond 

Het subsidieplafond bedraagt gedurende de looptijd van de Subsidieregeling € 152.000.  

 

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 zelf-of belangenorganisatie dient in haar aanvraag minimaal twee samenwerkingspartners te 

benoemen (bijvoorbeeld een sociaal wijkteam, een welzijnsorganisatie of sportvereniging) 

inclusief hun rollen en de verwachtingen van de samenwerking ten aanzien van het uiteindelijke 

doel. 

2. Een zelf- of belangenorganisatie kan eenmaal per jaar een aanvraag indienen voor subsidie op 

grond van deze regeling.   

 

Artikel 8 Aanvraagprocedure / Beslistermijn 

1. De aanvrager dient de aanvraag in met een door het college vastgesteld aanvraagformulier dat 

juist en volledig ingevuld en ondertekend is.  

2. Bij de aanvraag worden de volgende bijlagen gevoegd:  

a. Exploitatiebegroting voor het jaar waar de subsidieaanvraag betrekking op heeft.  

b. Beschrijving en kostenbegroting van activiteiten als subsidie wordt aangevraagd voor een 

activiteit.  

c. Beschrijving van de samenwerking met de genoemde samenwerkingspartners zoals bedoeld 

in artikel 7 lid 1.  

d. Beschrijving van de mate waarin aan de beoordelingscriteria uit artikel 9, lid 3 onder b wordt 

voldaan. 



 

         

3.    Aanvragen voor het jaar 2022 worden uiterlijk 1 oktober van het voorafgaande jaar    

        ingediend.  

4.    Uiterlijk 31 december neemt het college een besluit op de aanvragen voor het jaar 2022.    

 

Artikel 9 Beoordelingscriteria / Verdeelregels 

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

aan de eisen uit de Subsidieregeling.  

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

verzoek om aanvulling.  

3. De aanvragen worden op de volgende wijze beoordeeld:  

a. De aanvragen die niet aan de voorwaarden uit artikel 7 voldoen worden afgewezen.  

b. De aanvragen die wel aan de voorwaarden uit artikel 7 voldoen worden gerangschikt op 

basis van de volgende criteria:  

i. In hoeverre de activiteiten van de zelf- of belangenorganisatie aanvullend zijn aan en in 

samenwerking met het bestaande aanbod;  

ii. In hoeverre de zelf- of belangenorganisatie een type activiteit aanbiedt die niet door 

anderen wordt uitgevoerd en hoe groot de doelgroep is die bereikt wordt;   

iii. De mate waarin de activiteiten van de zelf- of belangenorganisatie gericht zijn op een 

kwetsbare doelgroep die veel ondersteuning nodig heeft; 

iv. De mate waarin de organisatie in kan spelen op nieuwe of veranderende behoeftes van 

haar doelgroep;   

v. De mate waarin de activiteiten van de zelf- of belangenorganisatie leiden tot meer sociale 

samenhang en ontmoeting tussen groepen.  

4. Per criterium genoemd onder lid 3 onder b (i t/m v) kan maximaal 5 punten worden behaald 

m.u.v. criteria 1 en 2 waarvoor per criterium maximaal 10 punten kunnen worden behaald.  

5. De aanvragen worden beoordeeld door de verantwoordelijke beleidsmedewerker waarna de 

bevindingen getoetst worden door een tweetal onafhankelijk collega-ambtenaren.  

6. De aanvragen worden gehonoreerd naar de scores op de criteria van de prioriteitenlijst, waarbij 

subsidie wordt verstrekt aan de hoogst scorende aanvragen totdat het subsidieplafond is bereikt.  

7. Van bovenstaande criteria en werkwijze kan worden afgeweken als dat bijdraagt aan het (beter) 

bereiken van het doel van de regeling en het college daartoe besluit. 

 



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 kan het college de subsidie 

weigeren wanneer de activiteiten niet voldoen aan de criteria en/of voorwaarden, opgenomen in 

deze Subsidieregeling. 

 

Artikel 11 Hoogte subsidiebedrag 

1. De hoogte van het toe te kennen bedrag kan lager zijn dan het aangevraagde bedrag en wordt 

bepaald op grond van de score op de beoordelingscriteria. 

2. Bij een score tot 25 punten bedraagt de maximaal toe te kennen subsidie € 3.000 per zelf- of 

belangenorganisatie per jaar. 

3. Bij een score van 25 punten of hoger bedraagt de maximaal toe te kennen subsidie € 6.000 per 

zelf- of belangenorganisatie per jaar. 

 

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 zich te houden aan de 

bepalingen uit deze Subsidieregeling. 

 

Artikel 13 Intrekking 

De Uitvoeringsregeling Subsidie zelf- en belangenorganisaties 2020, vastgesteld 4 mei 2020, 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 

zelf- en belangenorganisaties 2020 ingaande 4 mei 2020. 

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

Subsidieregeling worden afgedaan volgende de bepalingen van de Uitvoeringsregeling Subsidie 

zelf- en belangenorganisaties 2020 ingaande 4 mei 2020. 

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

Uitvoeringsregeling Subsidie zelf- en belangenorganisaties 2020 ingaande 4 mei 2020 worden 

afgedaan met toepassing van de Uitvoeringsregeling Subsidie zelf- en belangenorganisaties 2020 

ingaande 4 mei 2020.  



 

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 Zelf- en belangenorganisaties 2022 


