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Geachte heer, mevrouw,
Zoals toegezegd in de raadssessie op 5 september jl. over het raadsvoorstel uitwerkingsnota
subsidiebeleidskader 2014, sturen wij u de aangepaste paginas (blz. 140 en 141) met
betrekking tot de subsidie ter ondersteuning van huurders.
Verder is tijdens de raadssessie gesproken over het begrip kernvoorzieningen. Dit
onderwerp kunt u in ieder geval aan de orde stellen bij de behandeling van (nieuwe)
beleidsstukken. Daarnaast stellen wij voor om minimaal 1 keer per 3 jaren met u specifiek
over de kernvoorzieningen in debat te gaan.
Wij gaan ervan uit uw raad voldoende te hebben geïnformeerd.
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Hoofdstuk 6 Programma 10 - Wonen
6.1

Ondersteuning van huurders
Programma, productcluster, relevante beleidsnota's
Programma: 10 Wonen
Product: 820.03 Woonconsumenten organisaties
Woonvisie Haarlemmermeer 2012-2015
Doelstelling
Belangenbehartiging voor huurders in Haarlemmermeer
Ondersteunen van bewonersbelangen in de wijken, o.a. met kennis en kunde
Beleidsadvies uitbrengen
Gesprekspartner en deskundige voor woningcorporaties, particulieren verhuurders en de
gemeente
Activiteiten
subsidieontvanger treedt op als belangenbehartiger voor huurders, zowel in de sociale als in
de particuliere huursector. Dit betreft zowel individuele en collectieve belangen. Zij werken in
het lokale en regionale krachtenveld van gemeente(-n), huurders- en bewonersorganisaties en
woningcorporaties.
ondersteunt het platform Senioren, het Platform Particuliere Verhuurders en het Platform
Sociale Verhuurders;
ondersteunt, adviseert en begeleidt diverse bewonerscommissies en klankbordgroepen
die betrokken zijn bij sloop en nieuwbouw;
participeert in regionale overleggen van andere bewoners- en huurdersorganisaties en
verhuurders;
neemt waar mogelijk deel aan het periodiek overleg met de gemeente en het WMOoverleg. is betrokken bij overleggen van wijkplatforms over Gebiedsgericht werken;
neemt deel aan overleggen met, binnen de Haarlemmermeer werkzame,
woningcorporaties die hun bewonersparticipatie lokaal vormgeven;
zoekt voor verdergaande professionalisering actief samenwerking met de Woonbond,
Amsterdams Steunpunt of Stichting Meerwaarde;
Public Relations en communicatie krijgen aandacht.
Beoordeelt bouwtekeningen en bestemmingsplannen
Subsidievorm
Prestatiesubsidie (conform art. 15- 22 Asv 2011)
Kemvoorziening
Nee
Meerjarigheid
Nee

Berekening subsidiebedrag
Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de materiele kosten voor
de uitvoering van de betreffende activiteiten. Het berekende bedrag mag het eerder voor
dezelfde activiteiten berekende bedrag of het indicatieve subsidieplafond niet overschrijden
(exclusief mogelijke indexeringen).
Subsidieplafond
€31.200 (budget 2013)

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond
Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt een subsidiebedrag naar rato van
de omvang van de aanvragen verleend (Asv 2011 art. 2, lid 6)
Nadere eisen/criteria/definities
Niet van toepassing
Huidige uitvoerder
Vereniging Huurders Haarlemmermeer
Vrijwillige Advies Commissie

