
organisatie
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hoofdafdeling hoofdafd. wethouder

Onderwijs

* Spaarnesant 10 1 9

een persoon garantieregeling

tot pensioen, verlies concierge

& licht administratieve taken;

taken worden opgevangen

binnen de organisatie laag

Stadszaken,

JOS Nieuwenburg

* Salomo 4 1 1 1 1

een persoon garantieregeling

tot pensioen, een persoon in

dienst genomen, verlies

concierge & onderwijsassistent financieel risico rddf laag

Stadszaken,

JOS Nieuwenburg

* Dunamare 4 1 3

een persoon garantieregeling

tot pensioen, verlies concierge;

mogelijk interne oplossing

sociaal plan financieel risico laag

Stadszaken,

JOS Nieuwenburg

* Montessori 1 1

verlies concierge, taken worden

opgevangen binnen de

organisatie financieel risico rddf laag

Stadszaken,

JOS Nieuwenburg

* Sint Bavo 2 1 1

een persoon garantieregeling

tot pensioen, verlies

administratief werk en

klassenassistent; taken worden

opgevangen binnen de

organisatie financieel risico rddf laag

Stadszaken,

JOS Nieuwenburg

* Nova College 1 1

verlies ondersteund licht

administratief werk laag

Stadszaken,

JOS Nieuwenburg

* Ecopoort, Amsterdam 1 1

geen organisatorische

gevolgen laag
Kinderopvang

* SKOS 1 1

taken worden opgevangen

binnen de organisatie laag

Stadszaken,

JOS Nieuwenburg

* SKH 11 2 9

twee personen garantieregeling

tot pensioen, taken worden

opgevangen binnen de

organisatie laag

Stadszaken,

JOS Nieuwenburg

* geen subsidierelatie met de gemeente Haarlem 1
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Welzijn

Haarlem Effect 6 1 1 1 3

een persoon garantieregeling

tot pensioen, verlies beheer

steunpunt ouderen, buurthuis

de Til en Binnensteeds valt

weg. Verlies beheer

speeltuinen; Paradijsje,

Eenhoorn, Croesenstraat.

sluiting/wijziging

openingstijden speeltuinen,

prestatieplan

Til; hoog

eenhoorn; hoog

paradijsje; hoog

croesenstraat; midden

Stadszaken,

WWGZ, JOS van der Hoek

Informatie SteunPunt 1 1

zonder ID-baan stopt de

uitvoering van het Steunpunt

laagdrempelige voorziening

met hulp en preventie

verdwijnt. Onderzoek

alternatieve financiering

wenselijk. Mogelijk

samenvoegen met andere

voorzieningen midden

Stadszaken,

WWGZ van der Hoek

Release 2 2

stop spreekuren, stop

postadressen, ontslag

parttimers BCT, locatie

gevolgen Straatjournaal

de uitvoering van Release

houdt op, basis onder

deelname BCT (aparte

subsidie) valt weg.

Onderzoek alternatieve

financiering wenselijk.

Mogelijk samenvoegen met

andere voorzieningen midden

Stadszaken,

WWGZ van der Hoek

* Straatjournaal 1 1

verlies distributie,

administratieve handelingen en

contact met doelgroep, lastig te

vervangen

mogelijkheid contact met

doelgroep verdwijnt.

Mogelijk samenvoegen met

andere voorzieningen midden

Stadszaken,

WWGZ van der Hoek

* Schalm 11 2 1 8

twee personen garantieregeling

tot pensioen, taken worden

opgevangen binnen de

organisatie laag

Sociale Zaken

&

Werkgelegenh

eid Nieuwenburg

Ecosol 13 4 9

garantieregeling tot pensioen,

sluiting fietsenstalling

Schalkwijk. Stop

groenconcierges.

Ecolsol biedt een

dagbesteding aan een zeer

kwetsbare doelgroep,

probleem met name voor

huidige ID'ers midden

Stadszaken,

WWGZ van der Hoek

Dock 7 1 1 5

garantieregeling tot pensioen,

sluiting locaties dreigt, andere

opzet moedercentra,

verschraling aanbod in wijken,

een persoon in dienst genomen

sluiting van locaties dreigt,

het aanbod in de wijk zal

verminderen, er komt een

andere opzet van de

moedercentra midden

Stadszaken,

WWGZ van der Hoek

* geen subsidierelatie met de gemeente Haarlem 2
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Roads 1 1 garantieregeling tot pensioen

Stadszaken,

WWGZ van der Hoek

Vluchtelingenwerk Haarlem 1 1

verlies dagelijkse uitvoering,

taken worden opgevangen

binnen de organisatie laag Sociale Zaken van der Hoek

Cultuur

Mondiaal Centrum 1 1

verlies coordinatie- en

beheertaken

ook gemeentelijke

bezuiniging 10%, realisatie

prestatieplan wordt moeilijk

als ook ID-baan verdwijnt hoog

Stadszaken,

Cultuur Schneiders

Historisch Museum 3 2 1 garantieregeling tot pensioen

onduidelijk is hoe de taken

na pensionering worden

opgevangen. Mogelijk

toekomstige subsidievraag midden

Stadszaken,

Cultuur Heiliegers

* Pieter Vermeulen

museum, Velsen 1 1

verlies beheertaken, taken

worden opgevangen binnen de

organisatie

* NH archief 1 0,5 0,5

persoon parttime in dienst

genomen

Stadszaken,

Cultuur Heiliegers

Patronaat 1 1

taken worden opgevangen

binnen de organisatie

verlies ID-baan komt

bovenop bezuiniging

exploitatiesubsidie midden

Stadszaken,

Cultuur Heiliegers

ABC 1 1

verschraling van

dienstverlening, openingstijden,

activiteiten en zaalverhuur midden

Stadszaken,

Cultuur Heiliegers

* Stichting Nederlandse

Fotografie, Den Haag 4 1 3

een persoon garantieregeling

tot pensioen, stichting is

opgegaan in Nationaal Archief

Den Haag

* 37 PK gallery 1 1 persoon in dienst genomen

Stedenband Mutare 4 1 3

een persoon garantieregeling

tot pensioen, halvering

personeel, 1,2 fte voor

aansturing vrijwilligers en

stagaires, website,

ondersteuning van

werkgroepen, secretariaat,

vormgeving en sponsorwerving

Stedenband Mutare wordt

ook op andere

gemeentelijke subsidies

gekort. hoog

Middelen &

Services,

Communicatie Schneiders

* geen subsidierelatie met de gemeente Haarlem 3
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Wereld Kinder Theater 1 1

verlies dagelijkse organisatie,

workshops, aansturing

vrijwilligers, beheertaken

als cultuursubsidie niet

wordt toegekend eindigt het

bestaan van de stichting,

medewerker in dienst bij

toekennen subsidie midden

Stadszaken,

Cultuur Heiliegers

* Toneelgroep 't Volk 1 1

verlies ondersteunde

werkzaamheden laag

Stadszaken,

Cultuur Heiliegers

Sport

Haarlem-Kennemerland 1 1 garantieregeling tot pensioen

Stadszaken,

JOS van der Hoek

Badminton Club Duinwijck 1 1 verlies beheertaken laag

Stadszaken,

JOS van der Hoek

Koninklijke HFC 1 1 persoon in dienst genomen

Stadszaken,

JOS van der Hoek

SV Geel/wit 1 1

verlies beheertaken, taken

worden opgevangen binnen de

organisatie laag

Stadszaken,

JOS van der Hoek

Zorg

Paswerk 1 1 persoon in dienst genomen Sociale Zaken Nieuwenburg

* OCK Het Spalier 1 1

geen organisatorische

gevolgen laag WWGZ van der Hoek

* De Hartekamp 1 1

geen organisatorische

gevolgen laag WWGZ van der Hoek

* Reinalda zorg 3 3

verlies veiligheidstaken;

technische oplossing laag WWGZ van der Hoek

* SHDH 1 1

taken worden opgevangen

binnen de organisatie laag WWGZ van der Hoek

* Sint Jacob 2 1 1

persoon in dienst genomen,

garantieregeling tot pensioen WWGZ van der Hoek

* Philadelphiazorg 1 1

taken worden opgevangen

binnen de organisatie laag WWGZ van der Hoek

Gem. Haarlem

Wijkzaken stadskweektuin 1 1 persoon in dienst genomen

Facilitaire Zaken 1 1

garantieregeling tot pensioen in

2011

* geen subsidierelatie met de gemeente Haarlem 4



organisatie
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Overig

* Collusie 3 1 2

taken worden opgevangen

binnen de organisatie laag

* Landschapsbeheer 1 1

geen organisatorische

gevolgen laag

* Stichting Sphie 2 2

zonder ID-baan houdt de

stichting op te bestaan laag

* Henk de Tank 1 1

zonder ID-baan houdt de

stichting op te bestaan laag

* Vereniging Ruilhandel 1 1

zonder ID-baan stopt de

ondersteuning van de stichting laag
* Vogelrampenfonds 1 1 persoon in dienst genomen

Bibliotheek 1 1 garantieregeling tot pensioen

* Spaarnelanden 1 1 persoon in dienst genomen

* Provincie NH 1 1

verlies ondersteund licht

administratief werk laag
geen plek 2 1 1

Totaal 127 11,5 24 7 84,5

* geen subsidierelatie met de gemeente Haarlem 5


