Motie – Het tijdig informeren van de gemeenteraad over de inzet van het noodfonds
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 1 juli 2020, gezien het voorstel van het college van
burgemeester en wethouder voor een besluit om een noodfonds op te richten,
Overwegende,
• Het belang van het behoud van de Haarlemse cultuurinfrastructuur, het op de been houden van de
sport, de continuïteit van evenementen, het bewaken van welzijn en de sociale basis en de noodzaak
van het kunnen verlenen van acute noodsteun aan gesubsidieerde instellingen met Covid-19 gerelateerde financiële problemen.
• Snelheid bij het inzetten van het fonds noodzakelijk is, wat een machtiging van de gemeenteraad aan
het College van B&W legitimeert om binnen de doelstelling van het fonds uitgaven te doen.
• Het belang dat de gemeenteraad haar controlerende en vertegenwoordigende rol kan waarmaken en
op de hoogte moet zijn van de ontwikkelingen die van belang zijn voor het te voeren beleid.
En voorts overwegende dat,
•

•
•

Er een inventarisatie is gedaan binnen de organisatie uit de sociale basis, de cultuursector, de sportsector en bij organisaties van evenementen, die bij het college heeft geleid tot helderheid van de omvang
van de financiële hulpvragen, welke bij de gemeenteraad onbekend is.
Sommige organisaties uit de zorg en de sociale basis niet in staat zijn om prestatieafspraken te leveren,
en dat sommige organisaties deze subsidie alsnog mogen houden,
Inzage in niet gerealiseerde publieke belangen nodig zijn voor de gemeenteraad om te kunnen besluiten over de alternatieve invulling daarvan,

Roept het college op,
•
De raad inzage te geven in de gemaakte inventarisatie van de financiële problemen bij gesubsidieerde
instellingen,
• De raad tijdig te informeren indien instellingen of organisaties bij de gemeente aankloppen voor noodsteun en/of te kennen geven niet in staat te zijn om de afgesproken prestaties te leveren,
• De raad tijdig inzage te geven de (verslechterde) financiële positie van de desbetreffende instelling of
organisatie, indien het college heeft besloten tot uitkering uit het noodfonds,

En gaat over tot de orde van de dag.
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