Aan Raadsleden en leden van de Commissie Samenleving

Haarlem 08-11-2021

Betreft: Raadsinformatiebrief 2021/ 553105 van 12 oktober 2021

Geachte raadsleden en leden van de Commissie Samenleving,
Wij, Haarlemse Verbinders, zetten ons in voor alle zelforganisaties in Haarlem en willen met
deze brief ons ongenoegen laten horen aan de wethouder M.- Th. Meijs en de leden van
commissie Samenleving.
Vrijdag 22 oktober werden wij, Haarlemse Verbinders (HV), geïnformeerd over de
Raadsinformatiebrief betreffende de mogelijkheid om via een uitzonderingspositie de
huisvesting voor de Huiskamer van Oost te realiseren en de bijbehorende kosten te dekken.

In deze Raadsbrief gaat het met name over huisvestingsproblematiek en de financiering die
nodig is om de Huiskamer van Oost te behouden. Uiteraard staan wij als HV achter de
functie die de Huiskamer van Oost vervult en begrijpen dat zij voor de wijk niet verloren
mogen gaan. Zoals bij u wel bekend, is deze problematiek voor vele zelforganisaties de
afgelopen jaren en in de toekomst problematisch. Het schetst dan ook onze verbazing dat
wij nu in deze brief mogen lezen dat er voor de Huiskamer van Oost een uitzondering wordt
gemaakt.
Kunnen wij hieruit concluderen dat wanneer er huisvestings problemen ontstaan voor
zelforganisaties en we maar hard genoeg roepen en de krant zoeken ook deze voorkeurs
behandeling krijgen?
Zo lezen wij tevens met grote verbazing dat een van de harde voorwaarde voor de nieuwe
ruimte van de Huiskamer van Oost is dat de organisatie het alleen recht heeft in het gebouw
en wel voor 7 dagen in de week. Ruimten die gedeeld moeten komen wat hen betreft niet in
aanmerking.
Vreemd, de hele nieuwe werkwijze van de sociale basis is gericht op: samen werken en nog
eens samen werken tussen de verschillende organisaties. U lijkt hier voor de start van,
Gewoon in de wijk al van te wijken. Hoe gaat dat verder de komende 8 jaren?
De financiële onderbouwing voor de komende twee jaar is beschreven als een keuzemenu,
maar over twee jaar gooit u het probleem over de schutting. Hoe de Huiskamer van Oost
dan gefinancierd wordt laat u over aan de toekomstige hoofdaannemers van Gewoon in de
Wijk.

Het “keuzemenu” geeft ook te denken, bij een aantal keuzes legt u uw principes die zo
belangrijk waren bij de transitie naar Gewoon in de Wijk naast u neer.




Het budget voor een zachte landing van Haarlemse organisaties in de transitie voor
Gewoon in de Wijk, geleidelijke fasering en zorgvuldig handelen, blijkt niet meer
nodig.
Het bedrag wat voor zelforganisaties na jaren touwtrekken is verhoogd omdat ze
belangrijk werk doen, zomaar in vermindering wordt gebracht (zelforganisaties
betalen dus voor de huiskamer van Oost)
Het terugdraaien van bezuinigingen in de sociale basis niet meer nodig is

Wij beseffen dat alle officiële Stichtingen en Verenigingen van zelforganisaties goed werk
doen, dus waarom hier een onderscheid in maken. U moet toch kunnen begrijpen, dat wij
als Haarlemse Verbinders er niets meer van begrijpen.
Op basis van het gelijkwaardigheidsprincipe voor zelforganisaties dient het voorstel
ingetrokken te worden.
Met vriendelijke groet,
Namens Bestuur Haarlemse Verbinders

Bijlage

Wie zijn Haarlemse Verbinders:
Haarlemse Verbinders is een platformorganisatie van zelforganisaties waaronder andere
migranten- en vluchtelingenorganisaties/statushouders die de onderlinge samenwerking
willen versterken en met een stem naar buiten willen treden. Op dit moment zijn de
volgende organisaties aangesloten bij het platform:










Stichting Somaliërs Haarlem & Omgeving(SSHO)
Stichting Samen Haarlem
Delftwijk Hand in Hand
Haarlem Mozaïek
Ontmoet elkaar Haarlem Oost
Turks Sociaal Culturele Samenwerking
Stichting de Brug
Stichting Palannka Negra
Stichting Kunstnest

Een aantal andere organisaties hebben gemeld dat zij zich graag willen aansluiten en de
komende maanden zal dit naar verwachting verder groeien.
Rol van Haarlemse Verbinders:









Samenwerking en overleg tussen verschillende zelforganisaties te stimuleren.
Samen nieuw beleid te formuleren en zo de samenwerking met de
gemeente en formele organisaties in Haarlem te versterken op basis van
gelijkheid.
Kennis, ervaring en activiteiten op bepaalde gebieden te bundelen en te initiëren
Bij te dragen aan sociale verbindingen
Adviesfunctie aan de gemeente en andere stedelijke organisaties, gevraagd en
ongevraagd, aan te bieden
Culturele achtergronden met elkaar te delen om zo elkaar beter te leren
begrijpen.
Krachten te bundelen van de zelforganisatie om zo het aanbod voor de
doelgroep te versterken en een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn naar de
formele organisaties en de gemeente.

Iedere organisatie behoud hierbij zijn eigen identiteit maar daar waar activiteiten in
gezamenlijkheid kunnen worden uitgevoerd zoeken we met elkaar de samenwerking.
Hiervoor maken we gebruik van elkaars vrijwilligers en de kennis die we de afgelopen jaren
hebben opgedaan. Om dit waar te kunnen maken is er een ruimte nodig waar we met
elkaar de activiteiten kunnen organiseren. Die hebben we inmiddels gevonden in De Kleine
Ringvaart.
Haarlemse Verbinders, Floris van Adrichemlaan 102, 2035 VD, Haarlem

