Middelen participatie en leefbaarheid
Van 2021 tot 2025 wordt €1.787.000 beschikbaar gesteld voor de middelen participatie en
leefbaarheid. Van dit bedrag is €760.000 beschikt en daarmee niet beschikbaar: actieprogramma
Nieuwe Democratie en de wijkaanpak Rozenprieel.

Reserve middelen participatie en leefbaarheid
Er is de afgelopen jaren een reserve opgebouwd van €1.725.546 per 1-1-2020. Hiervan is €993.654
toegezegd aan initiatieven uit de stad. Er blijft daarmee een bedrag van €731.892 vrij in de reserve.
De reserve is in 2016 ingesteld, zodat het budget voor initiatiefnemers beschikbaar blijft over de
jaarschijven heen.

Voorgestelde bezuiniging programmabegroting 2021-2025
Met de bezuiniging die nu in de programmabegroting worden voorgesteld zou er onevenwichtige
verdeling van het budget over de jaren heen zijn. Daarom wordt voorgesteld het resterende budget
gelijkmatig over de jaren te verdelen, zodat initiatieven uit de stad t/m 2025 ondersteund kunnen
worden. Dit geeft het volgende beeld:
Begroot 2021 - 2025
Reeds verplicht 2021 - 2025
Totaal beschikbaar 2021 - 2025
Vrij in reserve
Totaal beschikbaar 2021 - 2025
Gemiddeld per jaar beschikbaar

€
€
€
€
€
€

1.787.000
-760.000
1.027.000
732.000
1.759.000
351.800

Ingediende moties
Er zijn drie moties ingediend met dekking budget P&L voor een totaal bedrag van €450.000:
•
•
•

Motie 40 Leefbaar Haarlem nieuwe ondernemen minimaal
Motie 48 CU Corona initiatievenfonds
Motie 17BIS PvdA CJG

€200.000
€100.000
€150.000

Als alle aanvragen gehonoreerd worden geeft dit het volgende beeld:
Begroot 2021 - 2025
Reeds verplicht 2021 - 2025
Totaal beschikbaar 2021 - 2025

€
€
€

1.787.000
-760.000
1.027.000

Vrij in reserve
Voorstellen moties 2021
Totaal beschikbaar 2021 - 2025
Gemiddeld per jaar beschikbaar

€
€
€
€

732.000
-450.000
1.309.000
261.800

Er resteert dan nog €261.800 voor het ondersteunen van initiatieven uit de stad.

Doelstellingen en voorwaarden middelen participatie en leefbaarheid
De raad heeft het participatie en leefbaarheid budget en de reserve met een specifiek doel opgericht.
Plannen en activiteiten die bijdragen aan de gastvrijheid, aantrekkelijkheid, sociale cohesie of
veerkracht van Haarlem en Spaarndam waarvoor verenigingen en andere organisaties een plan of
activiteit indienen bij de gemeente kunnen uit de middelen participatie en leefbaarheid worden
gefinancierd. Mits ze voldoen aan de voorwaarden van onder anderen co financiering en draagvlak in
de buurt.
Tot nu toe is het budget niet rechtstreeks voor ondernemers en commerciële initiatieven
beschikbaar gesteld (zie ook de beantwoording van motie 40 voor de middelen die worden gezocht
en deels beschikbaar zijn gesteld voor het ondersteunen van ondernemers). De Motie CJG coach valt
niet onder de doelstellingen en voorwaarden.
Hieronder de doelstellingen en voorwaarden middelen participatie en leefbaarheid:
Aanvragen voor middelen Participatie en Leefbaarheid dragen altijd bij aan een van de onderstaande
doelstellingen:
➢ Hogere kwaliteit van de woon- en leefomgeving door Haarlem duurzaam te ontwikkelen.
➢ Ondersteunen van participatie en initiatieven uit de stad.
De voorwaarden die gehanteerd worden voor het toekennen van een aanvraag:
•

Er wordt een activiteit/ initiatief gefinancierd

•

Er bestaat draagvlak in de buurt.

•

Er is geen financiering elders mogelijk, er is binnen de reguliere middelen geen dekking.

•

De activiteit wordt binnen twee jaar na toekenning voltooid.

•

Er zijn meerdere partners. de gemeente is facilitator.

•

Er is politieke en/ of maatschappelijke urgentie.

•

Er is sprake van cofinanciering (natura/ geld) wanneer de activiteit zich hiervoor leent.

•

Er is bij betrokken afdelingen capaciteit beschikbaar

•

Er zijn voldoende beheersmaatregelen genomen

•

Er is sprake van waarde creatie.

