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Gemeente Haarlemmermeer past regels aan om blijk van waardering te kunnen toekennen 
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Hoofddorp * Inloophuis Adamas en  
hospice  Bardo kunnen straks een 
waarderingssubsidie krijgen van de 
gemeente Haarlemmermeer. 
„Als je een vermogenstoets op die 
instellingen loslaat hebben ze geld 
genoeg", zegt financieel wethouder 
Derk Reneman (VVD) „en dan ko-
men ze niet voor financiële onder-
steuning in aanmerking. Maar hoe-
wel ze het niet nodig hebben, dra-
gen wij ze als gemeente een warm 
hart toe en willen we ze kunnen on-
dersteunen met geld. De gemeente 
is geen uitkeringsmachine maar 
waardering moet je wel laten blij-
ken:' 
Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld 
de benefietvoorstellingen van GIG 
in Hoofddorp. De organisatie heeft 
geld genoeg, maar toch kan een klei-
ne financiële bijdrage van de ge-
meente behalve waardering ook nog 
deuren bij andere instanties ope-
nen. 
Om dat mogelijk te maken wordt de 
subsidieverordening van Haarlem-
mermeer aangepast. Veel fondsen 
stellen als voorwaarde voor een bij-
drage aan een stichting dat de ge-. 
meente ook meebetaalt. Dat kan 
straks ook aan niet-armlastige in-
stellingen als Adamas en Bardo.  



Per vier jaar 

Een andere aanpassing van de veror-
dening is dat instellingen die elk 
jaar subsidie aanvragen en afhanke-
lijk zijn van die gemeentelijke bij-
drage, voortaan per vier jaar een 
aanvraag kunnen indienen. 
Dat zijn bijvoorbeeld de stichtingen 
Meerwaarde, Maatvast en het Cul-
tuurgebouw. Reneman: „Het is soe-
peler en geeft de stichtingen rust en 
mogelijkheid om te investeren als ze 
niet meer elk jaar vele uren hoeven 
te stoppen in het doorlopen van de- 

zelfde procedure om ongeveer de-
zelfde bijdrage voor dezelfde doelen 
te krijgen." 
Verenigingen en initiatiefnemers 
van activiteiten die subsidie van de 
gemeente vragen, kunnen dat voor-
taan sneller krijgen. Er was al de re- 

geling dat bedragen tot vijfduizend 
euro snel werden toegekend. Die 
grens wordt opgetrokken tot tien-
duizend euro. 
Er worden ook beperkingen doorge-
voerd. Wie te laat een subsidie aan-
vraagt, kan een korting van 25 pro- 

cent krijgen. „Sommige aanvragers 
zijn laks en zetten de gemeente 
daarmee het mes op de keel: als er 
niet alsnog subsidie komt kan een 
activiteit niet doorgaan. Van die si-
tuatie willen we af 'l  aldus  Rene-
man. 

Nog een beperking: instellingen die 
subsidie aanvragen, mogen geen 
personeel hebben dat meer verdient 
dan de minister-president van dit 
land. En wie subsidie krijgt, moet 
zich houden aan de regels die de ge-
meente stelt. 
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