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Doel van de samenvoeging van het leefbaarheids- en het
bewonersondersteuningsbudget 2018 is een betere benutting van dit budget en
het bereiken van nieuwe initiatiefnemers. Naast de samenvoeging van de
budgetten in 2018 is ook besloten de toedeling van financiële bijdragen via een
bewonersraad te laten uitvoeren.
In 2018 is het budget volledig besteed. Hiermee is een scala aan initiatieven in de
stad mogelijk geworden, die hebben bijgedragen aan de sociale cohesie in de
wijken.
Op basis van de evaluatie 2018, besluit het college de gevolgde werkwijze van de
leefbaarheid- en initiatiefraad definitief toe te passen.
Op basis van de opgedane ervaring van 2018 besluit het college dat vanaf 1
oktober van het lopende jaar de resterende budgetten van de gebieden worden
samengevoegd en stadsbreed worden beoordeeld. Daarmee worden de beoogde
doelen bereikt.

Behandelvoorstel voor
commissie

Het college stuurt dit besluit ter bespreking naar de commissie Bestuur.

Relevante eerdere
besluiten

Samenvoegen Leefbaarheids- en bewonersondersteuningsbudget- uitvoering
leefbaarheid en initiatiefbudget (2017/523728) zoals besproken in de commissie
Bestuur van 14 december 2017.
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Besluit College
d.d. 26 februari 2019

Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. De gevolgde werkwijze van de Leefbaarheid- en Initiatiefraad, na het
overgangsjaar 2018, definitief toe te passen.
2. Het voor stadsdelen beschikbare Leefbaarheid- en Initiatiefbudget jaarlijks na
1 oktober samen te voegen en de toekenning stadsbreed af te wegen.
de secretaris,

de burgemeester,

1. Inleiding .
In het verleden waren er voor bewonersinitiatieven twee budgetten beschikbaar; het
leefbaarheidsbudget en het bewonersondersteuningsbudget. Van dat laatste budget, dat veelal door
wijkraden beheerd werd, werd niet heel veel gebruik van gemaakt, getuige het feit dat jaarlijks veel
geld teruggestort werd. Met het oog op stimuleren van (nieuwe) initiatieven is er een initiatiefraad
gevormd uit bewoners (na aanmelding, geloot per stadsdeel), die de verantwoordelijkheid heeft over
het leefbaarheid en Initiatiefbudget. Bij het instellen van de Leefbaarheid en Initiatiefraad en het
overdragen van de verantwoordelijkheid over het budget is toegezegd dat na één jaar een evaluatie
wordt uitgevoerd. Deze evaluatie treft u hierbij aan. Uit de uitkomst van de evaluatie blijkt dat
initiatiefnemers de weg naar de initiatiefraad goed weten te vinden; dat in Oost, Schalkwijk en
Centrum de meeste initiatieven hebben plaatsgevonden en het budget volledig is gebruikt. Het
rapport in de bijlage (geschreven door de Initiatiefraad zelf), geeft hier blijk van.
Het collegebesluit betekent het einde van het overgangsjaar. Vanaf 2019 wordt de werkwijze
definitief toegepast
2. Besluitpunten college
1. De gevolgde werkwijze van de Leefbaarheid- en Initiatiefraad, na het overgangsjaar 2018,
definitief toe te passen
2. Het voor stadsdelen beschikbare Leefbaarheid- en Initiatiefbudget jaarlijks na 1 oktober
samen te voegen en de toekenning stadsbreed af te wegen.
3. Beoogd resultaat
Stimuleren van bewonersinitiatieven die bijdragen aan de sociale cohesie in de wijk. En een
optimale besteding van het Leefbaarheid en Initiatiefbudget.
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4. Argumenten
1. 2018 was het overgangsjaar 2018 voor terugkerende initiatieven
Het overgangsjaar 2018 ten aanzien van de terugkerende initiatieven is afgerond. Deze
initiatieven worden nu op dezelfde manier behandeld als de andere initiatieven. Ook de
subsidie ten behoeve van secretariële ondersteuning van wijkraden, daar waar nodig,
wordt in het vervolg conform de uitvoeringsregeling beoordeeld en niet meer automatisch
toegewezen.
2. In een reglement leggen we criteria vast
De ervaringen uit 2018 vormen de basis van een regelement, dat ervoor zorgt dat
vergelijkbare initiatieven vergelijkbaar worden beoordeeld. Dat schept vooraf helderheid
en maakt toekenning transparant
3. samenvoeging van het budget vanaf 1 oktober vergroot de kans op het volledig gebruik van
het budget
In alle gebieden is budget beschikbaar voor initiatieven. Tot 1 oktober worden de
aanvragen ook per gebied afgewogen. Om geen budget onbenut te laten, worden vanaf 1
oktober de aanvragen stadsbreed beoordeeld. In 2018 is door deze werkwijze het hele
budget besteed. Om die reden zetten we deze werkwijze voort
4. Via communicatie worden geborgd dat nieuwe initiatiefnemers worden bereikt
In 2018 zijn nieuwe initiatiefnemers bereikt. In 2019 willen we, door extra communicatie,
wederom nieuwe initiatiefnemers enthousiasmeren en ondersteunen in de uitvoering van
hun plan. Tevens beogen we dat meer mensen kennis krijgen over het Leefbaarheid- en
Initiatiefbudget. Hiermee zet het college in op betere ondersteuning van de
initiatievenraad, op het gebied van communicatie. Door het opstellen en uitvoeren van een
communicatieplan 2019 wordt hierdoor tegemoet gekomen aan de aanbeveling van de
leden van de initiatiefraad om de communicatie op het gewenste niveau te krijgen.
5. Financiën
De lasten van het besluit bedragen €234.779 Deze zijn beschikbaar binnen beleidsveld 6.2
Gemeentelijk Bestuur van de Programmabegroting
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5. Risico’s en kanttekeningen
Het aantal aanvragen in relatie tot het budget
In 2019 wordt via een communicatietraject het bestaan van het budget (opnieuw) onder de aandacht
gebracht bij de Haarlemmers. Door de grotere bekendheid van deze subsidieregeling, ontstaat de
kans dat het budget eerder uitgeput raakt, waardoor later in het jaar initiatieven niet meer
gehonoreerd kunnen worden. Mocht dit aan de orde raken, zullen we hierover
samenwerkingspartners en wijkraden informeren.

De dubbele-pet kritiek
De initiatievenraad bestaat uit actieve Haarlemmers. Er kan een spanning ontstaan tussen het
lidmaatschap van de initiatievenraad en het organiseren van een activiteiten waarvoor budget wordt
aangevraagd. In de situaties waarin dit zich voordeed, heeft de betrokkene zich onthouden van stem.
Hierin is de initiatievenraad zeer consciëntieus geweest. Borging van deze werkwijze wordt
opgenomen in het reglement.
Extra besluitcriteria
De initiatievenraad heeft extra besluitcriteria vastgesteld om grote verschillen in subsidiëring tegen
te gaan. Bijvoorbeeld verschillen in luxe bij buurtfeesten en in het betaald uitbesteden van taken. De
extra criteria zijn vermeld op de gemeentelijke webpagina over de subsidie.
6. Uitvoering.
Het bestaan van het Leefbaarheids- en Initiatiefbudget wordt ook in 2019 via verschillende
media gecommuniceerd.
1. Bijlagen: Evaluatie & jaarcijfers Leefbaarheid en Initiatiefraad.
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