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Geacht bestuur, 

 

1. Grondslagen subsidie 
Op grond van de Verordening tot subsidiëring van bewonersondersteuning via 

wijkraden wordt er subsidie voor bewonersondersteuning aan uw wijkraad 

verleend. Deze is opgedeeld in een subsidie voor algemene bewonersondersteuning 

en een subsidie voor bewonersondersteuning bij fysieke projecten en ruimtelijke 

plannen. In deze beschikking zijn de hieraan verbonden rechten en verplichtingen 

opgenomen. 

 

2. Subsidiebedrag, doelstelling én activiteiten  
Aan de wijkraad worden de volgende subsidies verleend: 

 

Subsidie voor algemene bewonersondersteuning. Deze bedraagt € 4.609,74. 

 

Subsidie voor fysieke bewonersondersteuning. Deze bedraagt € 15.855,63. 

 

Voor de samenstelling van deze bedragen verwijs ik u naar bijlage 1.  
 

 

Voor zover de wijkraad de subsidie over 2008 niet heeft gebruikt, zal het 

totaalbedrag worden verrekend met het restant over 2008. Dit bedrag zal worden 

overgemaakt op rekeningnummer 9589989 van uw wijkraad onder vermelding van 

bewonersondersteuning.  

 

3. Subsidieverplichtingen 
Op deze subsidieverlening zijn de bepalingen uit de Verordening tot subsidiëring 

van bewonersondersteuning via wijkraden (nr. 720 / 1 januari 2008) en de 

Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 
 

Voor een toelichting verwijs ik u naar bijlage 2. 

 

Wijkzaken 

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem    

 

 

Wijkraad Rozenprieel 

P/a Voortingplantsoen 56 

2012 XZ  Haarlem 

Datum 

Ons kenmerk 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

E-mail 

Onderwerp 

 

18 juni 2009 

WZ/GM/2009/115223 

K. Stuiver 

023-5113852 

kstuiver@haarlem.nl 
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4. Verantwoording en rechtmatigheidcontrole  
Financiële verantwoording en Vaststelling subsidie 

De gemeente zal nagaan hoe de verleende subsidie door u is besteed. Daarna wordt 

de subsidie over 2009 definitief vastgesteld en ontvangt u de 

vaststellingsbeschikking.  

Vraag vóór opdrachtverlening aan derden aan uw stadsdeelregisseur of de 

opdrachtverlening binnen de  subsidievoorwaarden valt.  
 

Voor 1 april van het kalenderjaar volgend op dat waarin de subsidie is toegekend, 

dienen de wijkraden bij het college van burgemeester en wethouders een aanvraag 

in tot vaststelling van de subsidie door het formulier dat als bijlage 3 is bijgevoegd 

in te vullen. 

 

Rechtmatigheidcontrole 

Aan de hand van het door u ingevulde formulier wordt gecontroleerd of het 

subsidiebedrag juist is besteed en of de subsidie definitief kan worden vastgesteld. 

 

5. Sancties bij niet naleving subsidieverplichtingen 
Het college van B&W kan besluiten de verleende subsidie vast te stellen op een 

lager bedrag of op nihil als blijkt dat: 

- de vervaldata omtrent de inhoudelijke en financiële verantwoordingen worden 

overschreden en/of de subsidieverplichtingen niet worden nageleefd. 

- de rechtmatigheid van de verleende subsidie niet of slechts deels kan worden 

vastgesteld. 

De reeds verleende subsidies worden in zo’n geval gedeeltelijk of geheel 

teruggevorderd. 

 

6. Mededelingen  
Aan deze beschikking kunnen geen rechten worden ontleend voor de toekomst. 

Elk jaar zal de gemeenteraad opnieuw bij de begrotingsbehandeling afwegingen 

maken over de hoogte van de subsidies.  

 

7. Tot slot 
Mocht u op grond van het bovenstaande aanvullende informatie wensen, dan kunt u 

contact opnemen met bovengenoemd contactpersoon. 

 
Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Haarlem,  

namens dezen, 

 
C.M.J. Meulenbelt, 

Hoofd afdeling Gebiedsmanagement 
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Bezwaarclausule 
Tegen dit besluit kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt bij het college van 

burgemeester en wethouders, postbus 511, 2003 PB Haarlem. U moet dan binnen zes weken na de 

verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet ten minste de 

volgende gegevens bevatten: 

- uw naam en adres 

- de verzenddatum van uw brief 

- het besluit waartegen u bezwaar maakt 

- de reden voor uw bezwaar 

- uw handtekening 

Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaar'. U kunt de inwerkingtreding van 

het besluit niet uitstellen door een bezwaarschrift in te dienen. U kunt ook om een voorlopige 

voorziening verzoeken. Op basis van deze voorlopige voorziening kan de werking van het besluit 

eventueel opgeschort worden. Het verzoek kunt u indienen bij de Voorzieningenrechter van de 

Rechtbank te Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Dit verzoek moet aan 

dezelfde eisen voldoen als het bezwaarschrift. U moet griffierechten betalen voor de behandeling van 

dit verzoek. 

 

 

Minuut 

Archief 

Subsidiebureau t.a.v. J.M. Clay 

Stadsdeelmanager 
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Bijlage 1 Samenstelling subsidiebedrag voor bewonersondersteuning  
 
Het subsidiebedrag voor algemene bewonersondersteuning is gebaseerd op het 

aantal inwoners van uw wijk op 1 januari 2008 

Het subsidiebedrag voor bewonersondersteuning bij fysieke projecten en 

ruimtelijke plannen is als volgt samengesteld: 

- Elke wijkraad krijgt als basisbedrag € 5.000,- 

- Dit bedrag wordt aangevuld met een bedrag gebaseerd op het percentage 

projecten en plannen wat binnen uw wijk plaats vindt, ten opzichte van het 

totaal aantal projecten en plannen in Haarlem. Daarbij is er rekening gehouden 

met de ingrijpendheid van de projecten en plannen. 

 

Voor uw wijk is het bedrag als volgt samengesteld: 

 

Projecten wijkraad   Toelichting    

Actieplan omgevingslawaai 

Opstellen plan ter vermindering van 

omgevingslawaai   

Afvalinzameling Ondergronds brengen van restafval   

Groenstructuurvisie Opstellen plan   

Haarlem Klimaat Neutraal Diverse uitvoeringsprojecten   

Handboek Inrichting Openbare Ruimte Gebied Zuid   

Speelruimteplan Evaluatie   

Tunnelstudie Zuid Tangent Haalbaarheidsstudie   

Dreef - Fonteinlaan Herontwikkelen locatie Dreefzicht 
  

Haarlemmerhout Renovatie en diverse herstel 

werkzaamheden   

Haarlemmerhout  Uitwerken beheerplan   

Kampersingel Reconstructie + walmuur   

Kampersingel - Kleine Houtweg Vervangen verkeerslichten   

Kleine Houtweg Reconstructie   

Kleine Houtweg Verbouw school tbv Dreefschool   

Langebrug (verfroller) Schilderwerkzaamheden en 

conservering   

Linschotenstraat Hannie Schaftschool Linschotenstraat Hannie 

Schaftschool   

Mari Andriesenplein  Aanpassen speelvoorziening   

Palmstraat / Palmplein Herinrichting   

Van Marumstraat 3-9-17 / Palmstraat 

10 Realisering 7 nieuwbouwwoningen   

Voorhelmplein  
Herinrichting na renovatie 

Greinerschool   

Heel en Schoon Realiseren van een schone buurt   

Verkeer en Parkeren 

Aanpak verkeers- en 

parkeeroverlast   

Aanpak Palmplein, plein 

Voorhelmstraat en Tuin van Wim 

Jonker 

Verbeteren leefbaarheid pleinen 
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Groen in de Wijk Verbeteren groenvoorzieningen   

Onveilige Plekken Aanpakken onveilige plekken   

Kunst en Cultuur 

Promoten kunst en cultuur in de 

wijk   

     

Totaal Wijkraad 41   

percentage projecten 2,72% € 4.887 

Basisbedrag   € 5.000 

Totaal   € 9.887 
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 Berekend 

subsidiebedrag 

2009 

Herverdeling 

overschot 2008  

Te ontvangen 

subsidie over 

2009  

Algemene 

bewonersondersteuning 

2.627,35 1.982,39 4.609,74 

Bewonersondersteuning 

bij fysieke projecten en 

ruimtelijke plannen 

9.887,42 5.968,21 15.855,63 

Totaal   20.465,37 

  

Tabel 1. Herverdeling overschot 2008:  een deel van het totale budget  voor 

bewonersondersteuning is in 2008 niet besteed. Dit bedrag is herverdeeld.  
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Bijlage 2 Verplichtingen bij subsidies 
 

 

Verplichtingen bij subsidie algemene bewonersondersteuning 

 

De subsidie kan worden gebruikt voor het verbeteren van de deskundigheid van de 

wijkraad, bijvoorbeeld door het deelnemen aan trainingen of het volgen van 

cursussen. 

 

De subsidie mag niet worden gebruikt voor het aanschaffen van fysieke middelen, 

de huur van ruimtes, of voor het financieren van activiteiten van de wijkraad zelf 

(wijkfeesten, recepties e.d.). 

 

Ter verduidelijking hier enige voorbeelden waarvoor de subsidie gebruikt mag 

worden. 

• Voor het inhuren van een webmaster, voor een training om een website te 

ontwerpen en te beheren; 

• Voor het inhuren van een wijkkrantredacteur;  

• Voor een training communicatie – waar het maken van een wijkkrant een 

onderdeel van is; 

• Voor het inhuren van een notulist, voor een training vergadervaardigheden 

(waaronder notuleren). 

 

Verplichtingen bij subsidie bij fysieke projecten en ruimtelijke plannen 

 

De subsidie mag alleen gebruikt worden voor de in de subsidiebeschikking 

genoemde plannen en projecten (Bijlage 1).  

De wijkraad is vrij in de verdeling van het bedrag over de verschillende projecten 

en plannen. 

 

Het bedrag kan worden gebruikt voor de inhuur van deskundigen. Deskundigen 

moeten dan wel aantoonbaar gekwalificeerd zijn. Dit kan door middel van 

diploma’s of doordat het gaat om een gevestigde instelling of bij de Kamer van 

Koophandel ingeschreven bedrijf. 

 

Volledigheidshalve wil ik u er op wijzen dat bij het inhuren van andere deskundigen 

dan welzijnsorganisaties 19% btw wordt berekend door het betreffende bedrijf.  
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Bijlage 3 Formulier financiële verantwoording en vaststelling subsidie  
  Bewonersondersteuning 2009 

 
Dit formulier is voor de financiële verantwoording en de vaststelling van de 

subsidies voor bewonersondersteuning. Tevens is er ruimte op het formulier gelaten 

waar u informatie kwijt kunt over de inhoudelijke gang van zaken. 

 

Het formulier moet worden ingediend vóór 1 april 2010.  

Als u op deze datum geen financiële verantwoording heeft ingediend, gaan we 

ervan uit dat u géén subsidiegelden heeft uitgegeven. 

 

U kunt het volledig ingevulde formulier opsturen naar het volgende adres: 

 

Gemeente Haarlem 

Wijkzaken, afdeling gebiedsmanagement 

Postbus 511 

2003 PB Haarlem 

 

Voor eventuele vragen over het invullen van het formulier kunt u contact opnemen 

met de stadsdeelmanager uit uw gebied. 
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Invulschema 
 

Wijkraad: 

Activiteiten algemene 

bewonersondersteuning  

Activiteiten uitgevoerd  door uitgaven in € 

   

 Totaal uitgegeven bedrag: € 

 

  

 

 

 

Activiteiten bewonersondersteuning 

bij fysieke projecten  

en plannen 

Acitviteiten uitgevoerd door

  

uitgaven in € 

   

 Totaal uitgegeven bedrag € 
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Subsidie voor:          

   

   

Ontvangen 

Subsidiebedrag   

  

Uitgegeven 

bedrag          

Saldo (ontvangen- 

uitgegeven) 

algemene  

bewonersondersteuning 

   

bewonersondersteuning  

bij fysieke projecten  

en plannen 

   

 

Opmerkingen over de inhoudelijke ervaringen van de ondersteuning: 

 

 
 

Ondertekening 
 

Plaats:      Datum: 

 

 

 

Naam (functie):     Handtekening: 


