
 

 

 

 

 
 
 
MOTIE Overbrugging voor nieuwe initiatieven in de sociale basis 
  
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1, 3 en 4 juli 2019, 
  
In beraadslaging over de Kadernota 2019 
 
Overwegende dat: 

• Door het uitstel van de uitvraag sociale basis met één jaar een knelpunt is ontstaan bij 
verschillende nieuwe partijen die nog geen subsidierelatie met de gemeente onderhouden 
binnen de sociale basis; 

• Deze partijen aan de thematafels zijn uitgenodigd omdat ze hun toegevoegde waarde in 
het sociale domein de afgelopen jaren reeds bewezen hebben; 

• De continuïteit van enkele van deze organisaties in het geding is omdat rekening is 
gehouden met deelname aan de sociale basis per 1-1-2020 en externe fondsen dreigen 
te stoppen met hun bijdrage indien de gemeente niet nog dit jaar beslist over haar 
bijdrage; 

• Negen van deze organisaties op initiatief van Wereldkeuken, St. Samen Haarlem en Het 
Open Huis daarom hebben gevraagd om een overbruggingsregeling (brief 6 juni 2019 aan 
commissie samenleving) 

• Deze negen organisaties inmiddels hebben aangegeven een groot deel van het 
benodigde budget voor de activiteiten ook in 2020 uit eigen middelen te kunnen betalen 
maar dat daarnaast tijdens het overbruggingsjaar €233.455 subsidie nodig is van de 
gemeente (memo 24 juni 2019 aan wethouder Meijs) 

• Haarlem een eenmalige decentralisatie uitkering eenzaamheid van € 250.000 heeft 
ontvangen van het Rijk; 

• Het doel van deze uitkering bij uitstek past bij de activiteiten van de genoemde 
organisaties; 

• Het college voornemens is de € 250.000 gelijkmatig te spreiden over de jaren 2019 t/m 
2023: € 50.000 per jaar voor de sociale basis; 

 
Verzoekt het college: 

• Met de nieuwe partijen aan de thematafels die nog geen subsidierelatie hebben voor de 
sociale basis in gesprek te gaan over een overbruggingsregeling voor de periode 1-1-
2020 tot de start van de nieuwe sociale basis; 

• De raad zo spoedig mogelijk een uitwerking te sturen van deze overbruggingsregeling 
door het inhoudelijk toetsen van de voorstellen aan de Haarlemse subsidievoorwaarden, 
de bijdrage aan de bestrijding van eenzaamheid en de mate waarin in eigen middelen 
wordt voorzien; 

• Het budget Versnelling aanpak tegen eenzaamheid in ieder geval voor zover 
gereserveerd voor de jaren 2019 en 2020 (totaal: €100.000) te bestemmen voor deze 
overbruggingsregeling en zo nodig in de Programmabegroting 2020 aanvullende 
middelen te zoeken; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Frank Visser, ChristenUnie 
Gertjan Hulster, Actiepartij 


