
B&W-besluit:

1. Het college stemt in met de opzet en uitvoering van het pilotproject ‘Toegankelijkheidsregeling 
Cultuur’.

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. De kosten van het pilotproject worden ten laste
gebracht van de post Kabelgelden 2006 (€ 12.500,-; MO/OWG 2006/21) en 2008 (€ 5.150,-;
2007/186487) product beleidsadvisering onderwijs OWG 04.02.08

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

4. De Nota wordt ter informatie toegezonden aan de commissies Samenleving en Ontwikkeling
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Bestuurlijke context
In de Cultuurnota Haarlem 2005–2008 (MO/Cultuur/2005/682) heeft het gemeentebestuur vastgelegd
het van groot belang te vinden dat de activiteiten en het aanbod op het gebied van kunst en cultuur ook
toegankelijk blijven voor Haarlemmers met minder financiële draagkracht.
Het college heeft toegezegd te zullen onderzoeken of een te ontwikkelen ‘toegankelijkheidsregeling’ 
daarin kan voorzien. Bij het onderzoek wordt de inzet van het instrument van de Haarlem Pas
betrokken.
De achterliggende nota beschrijft de opzet van een onderzoek in de vorm van een pilotproject met
cultuurcheques voor mensen met een minimuminkomen. De pilot moet gegevens op leveren over de
behoefte aan een toegankelijkheidsregeling. En zal plaatsvindengedurende het jaar 2008.
De kosten van het pilotproject zijn geraamd op€ 17.650,- Van dit bedrag is€ 15.000,- bestemd voor de
compensatie van door instellingen verleende kortingen.
De Raad heeft voor dit onderzoek middelen beschikbaar gesteld uit de Kabelgelden 2006 (€ 12.500). 
Voor het restant van € 5.150 zal een voorstel worden voorgelegd in het kader van de besteding 
Kabelgelden 2008.
In de nota ‘Minimabeleid 2008-2010’ (2007/171835), doet het college een aantal voorstellen aan de 
Raad over de opzet van de HaarlemPas. De gewijzigde opzet heeft geen consequenties voor het
pilotproject.



Nota van B&W
Voorstel Pilotproject Toegankelijkheidsregeling Cultuur.

Doel van het onderzoek.
Het onderzoek naar een toegankelijkheidsregeling cultuur moet een antwoord geven op de vraag of de
kosten van cultuurdeelname voor mensen met een laag inkomen een (grote) belemmering vormen en
of de belemmering wordt weggenomen wanneer deze groep gebruik kan maken van (substantiële)
kortingen. Het onderzoek vindt plaats in de vorm van een pilotproject, uit te voeren in 2008.

Pilotproject
Om na te gaan of het kostenaspect een rol speelt bij cultuurparticipatie door mensen met een laag
inkomen, wordt deze groep in staat gesteld om in 2008 met substantiële kortingen toegangsbewijzen
aan te schaffen of deel te nemen aan culturele activiteiten.
Alle houders van een HaarlemPas voor minima zullen in 2008 bij hun pas een aantal cultuurcheques
ontvangen. De cheques zijn persoonlijk, niet tegen geld inwisselbaar en vertegenwoordigen een
kortingsbedrag op de aankoop van een toegangsbewijs of deelname aan een cursus bij een van de
(gesubsidieerde) Haarlemse cultuurinstellingen.
Cultuurinstellingen die korting verlenen op basis van cultuurcheques ontvangen de verleende korting
(deels) terug na inlevering van de geïnde cultuurcheques. Aan de instellingen zal worden gevraagd om
datum en tijd van de bezochte activiteit op de cheque te vermelden, zodat het gebruik in kaart kan
worden gebracht..

In november zal het college in de nota ‘Minimabeleid 2008-2010’ voorstellen voorleggen aan 
commissie en Raad, onder meer met betrekking tot een nieuwe opzet voor de Haarlem Pas.
In dit verband is vooral het voorstel voor een gewijzigde kortingsregeling van belang. De Haarlem Pas
zal in de toekomst alleen nog fungeren als een toetsingsinstrument voor het (minimum)inkomen. De
kooppas voor Haarlemmers die niet tot de categorie minima behoren verdwijnt in het voorstel.

Financiering Pilotproject
De kosten van het pilotpoject bedragen€ 17.650,- Van dit bedrag is€ 15.000,- bestemd voor de
(gedeeltelijke) compensatie van de verleende kortingen aan instellingen. De hoogte is een inschatting,
gebaseerd op gegevens die in 2005 zijn verzameld over het gebruik van de HaarlemPas voor
actiekortingen op het gebeid van Cultuur. Het resterende bedrag van€ 2.650,- is bedoeld om de
overige kosten te dekken, zoals drukwerk en verwerking van gegevens.
Met de kortingverleners wordt overleg gevoerd over het percentage van de korting dat zal worden
vergoed.

Het College heeft de Raad voorgesteld om uit de Kabelgelden(UPC) 2006 een bedrag van € 25.000 te 
reserveren voor een onderzoek naar een toegankelijkheidsregeling Cultuur.(Besteding UPC gelden
2006 MO/OWG 2006/21) Amendering door de Raad van dit voorstel op 15 februari 2006 heeft er
toe geleid dat het beschikbare bedrag is teruggebracht tot€ 12.500,- Aan de Raad wordt voorgesteld
om ten laste van de Kabelgelden 2008 een bedrag beschikbaar te stellen van€ 5.150,- ()

Mocht blijken dat de cultuurcheques een succes zijn en dat meer minima dan voorheen gebruik maken
van culturele voorzieningen, dan moet een besluit genomen worden over de voortzetting van het
project en de financiering daarvan.
De resultaten van het onderzoek zullen in het voorjaar van 2009 beschikbaar komen. Op dat moment
zal het college de Raad informeren en met voorstellen komen voor een al dan niet te continueren
toegankelijkheidsregeling.


