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Kernboodschap  Het college heeft op 13 juli 2021 de Subsidieregeling Haarlems Corona 

Initiatievenbudget vastgesteld. Deze regeling is gericht op het mogelijk maken van 

kleinschalige en eenmalige initiatieven 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 verbinding te 

bevorderen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en zwaar getroffen 

organisaties en sectoren. De regeling maakt onderdeel uit van een breder 

herstelpakket, dat het college op 25 mei jl. heeft vastgesteld.  

 
Aanleiding van de subsidieregeling is de ruimte en behoefte die het college ziet, 

om de Haarlemse samenleving weer te versterken vanuit de kracht van bewoners, 

ondernemers, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties zelf. De 

subsidieregeling is 30 augustus van start gegaan en uit het aantal aanvragen (25 

binnengekomen aanvragen op 28/9) blijkt dat de regeling veel energie in de stad 

losmaakt bij de beoogde doelgroepen. Organisaties en bewoners die zich inzetten 

voor kwetsbare groepen alsmede organisaties die door corona zwaar zijn 

getroffen weten de weg naar de regeling te vinden. 

Uit de ervaringen met het beoordelingsproces tot nu toe blijkt dat aanvragen die 

voldoen aan de voorwaarden snel kunnen worden gehonoreerd en uitgevoerd. 

Aanvragen die niet passen binnen de voorwaarden worden indien mogelijk 

ondergebracht bij andere subsidieregelingen zoals het Leefbaarheid en 

Initiatievenbudget en het Cultuurstimuleringsfonds. Alle activiteiten dienen in 

Haarlem uitgevoerd te worden. De uitvoer komt hierdoor de directe doelgroep 

van de activiteit zelf ten goede maar ook derde partijen, zoals Haarlemse 

ondernemers en culturele instellingen. De initiatieven geven weer 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. 
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De verwachting is dat het budget van € 125.000,- in de komende weken volledig 

benut zal zijn. Het programmateam dat verantwoordelijk is voor de uitvoer van 

het overkoepelende herstelpakket stelt voor om het plafond van de 

subsidieregeling te verhogen met €75.000 voor het jaar 2021. Hiermee komt de 

totale omvang van de regeling voor 2021 op €200.000. De verhoging van het 

plafond wordt mogelijk gemaakt door een verschuiving van middelen uit de 

overige onderdelen van het herstelpakket, en overschrijdt dus niet het totaal 

beschikbare budget van € 500.000 voor het jaar 2021. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur. 

Relevante eerdere 

besluiten 

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

2021 

- Vaststellen Subsidieregeling Haarlems Corona Initiatievenbudget 

(2021/357787) d.d. 13 juli 2021  

 

Besluit College  

d.d. 12 oktober 2021 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het plafond van de Subsidieregeling Haarlems Corona Initiatievenbudget te 

verhogen met €75.000 voor 2021;  

2. De Eerste wijziging Subsidieregeling Haarlems Corona Initiatievenbudget vast 

te stellen.  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

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 

subsidieregeling Haarlems Corona Initiatievenbudget. Vanwege de meerwaarde van de 

subsidieregeling voor de stad wordt voorgesteld het plafond van de regeling te verhogen met 

€75.000 voor 2021, waardoor de totale omvang voor 2021 op €200.000 komt. De verhoging van het 

plafond wordt mogelijk gemaakt door een verschuiving van middelen uit de overige onderdelen van 

het herstelpakket. Op basis van aantal reeds ingediende aanvragen voor het Corona 

Initiatievenbudget kan gesteld worden dat we met deze inzet van de herstelmiddelen op de korte 

termijn het snelst kunnen inspelen op de aanwezige energie in de stad. Inzet vanuit de andere 

onderdelen van het herstelpakket vergen relatief meer voorbereiding en afstemming met partners in 

de stad. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210357787-1-Subsidieregeling-Haarlems-Corona-Initiatievenbudget.pdf
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2. Besluitpunten college 

Het plafond van de Subsidieregeling Haarlems Corona Initiatievenbudget te verhogen met €75.000 

voor 2021;  

1. De Eerste wijziging Subsidieregeling Haarlems Corona Initiatievenbudget vast te stellen.  

 

3. Beoogd resultaat 

Uit de aanvragen tot nu toe blijkt dat de regeling veel energie in de stad losmaakt bij de beoogde 

doelgroepen. Organisaties en sectoren die zwaar getroffen zijn door de Coronacrisis weten de weg 

naar de regeling te vinden. Hetzelfde geldt voor (organisaties en mensen die zich inzetten voor) 

kwetsbare groepen. De subsidieregeling voldoet aan de beoogde doelstellingen en is van 

meerwaarde voor de stad. Het verhogen van het plafond voor 2021 kan deze ontwikkelingen 

vergroten en de impact op de stad een extra impuls geven. 

 

4. Argumenten 

1. De regeling maakt veel energie in de stad los bij de beoogde doelgroepen.  
Organisaties en sectoren die zwaar getroffen zijn door de Coronacrisis weten de weg naar de regeling 

te vinden. Hetzelfde geldt voor (organisaties en mensen die zich inzetten voor) kwetsbare groepen. 

De ideeën geven tot nu een goede indicatie wat naar aanleiding van de coronacrisis leeft in de stad 

en waar behoefte aan is. Het college zal de activiteiten en initiatieven die ontstaan mede benutten 

om trends op te halen die van meerwaarde kunnen zijn voor de (middel)lange termijn aanpak.   

 

2.  Uit de ervaringen met het beoordelingsproces tot nu toe blijkt dat aanvragen die voldoen aan de 

voorwaarden snel kunnen worden gehonoreerd en uitgevoerd.  

Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden worden snel gehonoreerd en uitgevoerd. Aanvragen die 

niet passen binnen de voorwaarden worden veelvuldig ondergebracht bij andere subsidies zoals het 

Leefbaarheid en Initiatievenbudget en het Cultuurstimuleringsfonds. Omdat alle activiteiten in 

Haarlem uitgevoerd dienen te worden, komt de uitvoer naast de directe doelgroep van de activiteit 

zelf ten goede aan derde partijen, waaronder Haarlemse ondernemers en culturele instellingen.  

 

3.   De voorgestelde ophoging van het plafond van het Corona Initiatievenbudget passen binnen 

bestaand budget. De verhoging wordt mogelijk gemaakt door verschuiving binnen het totale 

herstelpakket. Het vaststellen en aanpassen van subsidieregelingen is een collegebevoegdheid op 

grond van artikel 3 lid 2 en lid 5 van de Algemene Subsidieverordening. Het herstelpakket is eerder 

dit jaar door de raad vastgesteld.  
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5. Risico’s en kanttekeningen 

Het verdere verloop van de crisis en de impact ervan op langere termijn blijft op onderdelen onzeker. 

De inzet van maatregelen van het herstelpakket, inclusief het Haarlems Initiatievenbudget Herstel 

Coronacrisis, zal, om effectief te blijven zijn, moeten meebewegen op de steeds duidelijk wordende 

effecten van de pandemie op de langere termijn. Daarnaast moet continu het evenwicht worden 

bewaakt tussen de rol van de gemeente als handhaver van de corona-maatregelen en als facilitator 

in de herstelfase. 

 

6. Uitvoering 

De uitvoering van de subsidieregeling wordt voortgezet op de wijze die reeds ontwikkeld is en wordt 

gehanteerd. 

 

7. Bijlagen 

- Subsidieregeling Haarlems Initiatievenbudget Herstel Coronacrisis 

- Wijziging Subsidieregeling Haarlems Initiatievenbudget Herstel Coronacrisis 

 

 


