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Ongevraagd advies ‘Kaderstelling Sociale Basis’

Geachte leden van de commissie Samenleving
Op 4 april j.l. heeft u gesproken over de ‘Kaderstelling Sociale Basis’.
Tijdens de bespreking bleek dat verschillende fracties kritiek hebben op de
voorgestelde subsidie-uitvraag voor de Sociale Basis.
De Participatieraad is in algemene zin enthousiast over het gevolgde proces
en als resultaat daarvan de voorliggende nota; die opmerking kunt u ook
terugvinden in ons gevraagde advies van 28 februari 2019 en wij staan wat
dat betreft nog steeds achter deze opmerking in het advies. Maar we
onderschrijven in dat zelfde advies het belang van SMART en daarmee
evalueerbaar geformuleerde doelen. In dat opzicht kunnen wij de kritische
kanttekeningen van een aantal leden van de commissie Samenleving goed
volgen.
De Participatieraad maakt zich echter zorgen over de mogelijke stagnatie van
het voorgestelde proces voor de subsidie-uitvraag voor de Sociale Basis.
Diverse leden van uw commissie deden de suggestie aan de wethouder om
terug te gaan naar de tekentafel.
Wij vrezen dat dit in de praktijk neer komt op continuering van de bestaande
subsidiepraktijk. Dit kan tot gevolg hebben dat met name nieuwe initiatieven
met bewezen maatschappelijke impact buiten de boot vallen met als gevolg
dat de continuïteit ervan in het geding komt. Dat vindt de Participatieraad
een ongewenste ontwikkeling.
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Daarom adviseren wij uw commissie om het college van B&W te verzoeken
voor het zomerreces met een uitgewerkt voorstel te komen samen met de
partners van de thematafels dat tegemoet komt aan de door de
Rekenkamercommissie gemaakte kanttekeningen.
U kunt zich dan voor het zomerreces nog uitspreken over de voorgestelde
uitwerking.
Mocht de uitkomst in uw ogen nog ontoereikend zijn, dan kunt u beslissen
het traject een jaar te verlengen, of zoveel korter als mogelijk is. In dat geval
adviseren wij u wel om maatregelen voor te stellen aan het aan het college
van B&W die er toe leiden dat de nieuwe initiatieven in de tussenliggende
periode kunnen worden gecontinueerd.
.
Met vriendelijke groet,

Ruth Nelemaat
Voorzitter Participatieraad Haarlem

