Motie: De basis op orde
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 9, 11 en 12 juli 2018, de Kadernota 2018
besprekende;
Constaterende dat:




De Basisinfrastructuur voorzieningen betreft op het gebied van welzijn en zorg die voor alle
Haarlemmers zonder verwijzing toegankelijk zijn waarbij zij gesteund worden in hun
zelfstandigheid en hun hulp aan anderen;

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de Basisinfrastructuur behouden blijft;
In de Kadernota niet over de verbetering van de doelmatigheid van de Basisinfrastructuur in
zijn geheel gesproken wordt.

Overwegende dat:





De gemeenteraad al vaker haar zorgen heeft geuit over de doelmatigheid, de bekendheid en
de versnippering van gelijksoortig aanbod van en binnen de Basisinfrastructuur;
De gemeente naast de subsidies binnen de Basisinfrastructuur nog geregeld subsidies
beschikbaar stelt aan initiatieven die niet binnen de Basisinfrastructuur zijn opgenomen maar
daar mogelijk wel binnen zouden kunnen vallen of een beter alternatief zouden kunnen zijn
voor het huidige aanbod (op basis van o.a. vraag, doelmatigheid, kwaliteit en prijs);
De subsidierelaties binnen de Basisinfrastructuur niet het in stand houden van organisaties
dienen maar de Haarlemmer die laagdrempelige toegang tot welzijn en zorg verdient.

Roept het College op:








Tot een herijking van de Basisinfrastructuur over te gaan welke nadrukkelijk niet wordt
ingegeven vanuit een bezuinigingsperspectief maar waar wordt ingezet of een doelgerichte
inzet van de middelen binnen de Basisinfrastructuur op basis van behoeften en prestaties
met onderlinge samenwerking waar mogelijk;
Versnipperingen van losse initiatieven buiten de Basisinfrastructuur te voorkomen door
bewezen initiatieven (zoals bijvoorbeeld bepaalde diensten van de bibliotheek) op te nemen
binnen de Basisinfrastructuur en daarbij nog genoeg ruimte over te laten voor het opnemen
van nieuwe initiatieven;
In te zetten op het vergroten van de bekendheid en het gebruik van de Basisinfrastructuur
door Haarlemmers middels betere aansluiting op de behoeftes van onze inwoners;
Een Basisinfrastructuur tot stand te brengen waarin de gemeente prestaties subsidieert in
plaats van organisaties;
Met deze plannen te komen voor het aflopen van de huidige subsidieafspraken die zijn
gemaakt zodat aanpassing, inbreng en discussie vanuit de raad nog ruim mogelijk is voor er
nieuwe afspraken worden aangegaan.

En gaat over tot de orde van de dag.
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