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Aanleiding
Tijdens de commissie van 12 februari 2019 is toegezegd dat de geagendeerde 
vragen rondom de stukken 02CS-RegioRijder (doelgroepenvervoer), aanbesteding 
vervoerscapaciteit en 02CS-Overzicht structurele subsidies Welzijn 2019, schriftelijk 
beantwoord worden.

Beantwoording
1.02CS-RegioRijder (doelgroepenvervoer), aanbesteding vervoerscapaciteit
VRAAG VVD: 
Voor het doelgroepenvervoer geldt een Europese aanbesteding. Waarom wordt geen 
(Europese) aanbesteding gedaan voor het leerlingenvervoer?
ANTWOORD:
Het invoegen van het leerlingenvervoer in Regiorijder maakt onderdeel uit van de 
huidige (lopende) Europese aanbesteding RegioRijder (uitvraag extra 
vervoerscapaciteit Regiorijder).

2. 02CS-Overzicht structurele subsidies Welzijn 2019
VRAAG HBB:
Wat is de reden dat minimaal 50% (was 35%) van de leden van verenigingen uit 
Heemstede moet komen terwijl de gemeente ook subsidie verstrekt aan Haarlem 105 
en het Cruquius museum die zich niet in Heemstede bevinden?
ANTWOORD:
De verhoging van het aantal actieve leden (daagvlak) was destijds de invulling van 
een bezuinigstaakstelling en is vastgelegd in twee deelverordeningen. In 2019 zal dit 
opnieuw bekeken worden voor subsidies vanaf 2020. 
Het Cruquius museum ontvangt een waarderingssubsidie (er wordt hierbij geen 
draagvlakvoorwaarde toegepast). 
De gemeenteraad heeft Haarlem 105 destijds aangewezen als lokale (radio)zender. 
In dit kader ontvangt deze zender een financiële vergoeding. 

VRAAG VVD: 
Voor de Stadsbibliotheek is de subsidie in 2019 hoger (€ 721.013 + € 79.780) dan in 
2018 (€ 697.825 + € 72.096). 
Waarom is de hoogte van de subsidie voor de stadsbibliotheek in 2019 niet verlaagd, 
gelet op de herziene invulling van Plein 1 per 1 juli 2018?
ANTWOORD:
De Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland ontvangt in 2019 een structurele 
(jaarlijkse) subsidie onder dezelfde voorwaarden als voor 2017/2018. We zien 2019 
als een overgangsjaar om de ontwikkelingen van Plein 1 mee te kunnen nemen in de 



budgetsubsidie 2020-2024 voor de bibliotheek. Hierbij zal ook de hoogte van de 
toekomstige subsidieverstrekking in overweging worden genomen.

Daarnaast wordt sinds 2009 - in verband met belastingtechnische aspecten - aan de 
stichting apart een subsidie in de huisvestingskosten en servicekosten verstrekt: de 
in rekening gebrachte huur en servicekosten zijn gelijk aan deze subsidie. Tevens 
ontvangt de bibliotheek een bedrag ter dekking van de kapitaalasten vervanging 
meubilair.

Op basis van het bovenstaande is de totale jaarsubsidie 2019 het subsidiebedrag 
2018 plus de geldende indexering voor 2019. Daarbij is de aparte subsidie voor 
huisvesting, servicekosten en kapitaallasten in één subsidie verwerkt in plaats van 
twee aparte. In 2018 kwam dat op een totaalbedrag van € 697.822,52 en in 2019 op 
een totaalbedrag van € 721.013.


