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Kernboodschap  Stichting Hart is de belangrijkste partner van de gemeente Haarlem op het gebied 

van cultuureducatie. Hart behaalde in 2019 een positief resultaat. Hart kan het 

negatief eigen vermogen sneller inlopen dan verwacht waardoor de financiële 

positie verbetert. Het college stelt jaarlijks de subsidies aan Hart vast, vanwege het 

verhoogd gemeentelijk toezicht dat is ingesteld. Dit verhoogd toezicht is destijds 

ingesteld in verband met de financiële positie van Hart. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

N.v.t. (publicatie op de b&w besluitenlijst) 

Relevante eerdere 

besluiten 

Gemeentelijke-borgtocht-voor-reorganisatie-Stichting-Hart (2014/336999) zoals 

besproken in de vergadering van de commissie Ontwikkeling van 13 november 

2014. 

Besluit College  

d.d. 30 juni 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  
De subsidie 2019 aan Stichting Hart vast te stellen op € 1.901.201. Dit bedrag is 

inclusief de subsidie combinatiefuncties 2019 van € 168.614. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Stichting Hart (hierna: Hart) heeft de verantwoording over de in 2019 van de gemeente Haarlem 

ontvangen subsidies ingediend. Hart maakt cultuureducatie toegankelijk voor jong en oud en is dé 

organisatie voor cultuureducatie in Haarlem en de regio Zuid-Kennemerland. Hart is partner voor 

vrijwel alle Haarlemse scholen in het primair onderwijs. Ook in het voortgezet onderwijs is Hart in 

toenemende mate aanwezig. Daarnaast is Hart partner voor professionele vakdocenten, kunstenaars 

en culturele instellingen in Haarlem met een cultuureducatief aanbod.  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2014/13-november/20:00/20-20-uur--Gemeentelijke-borgtocht-voor-reorganisatie-Stichting-Hart-JvdH
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Het college stelt de subsidies aan Hart jaarlijks definitief vast, omdat de organisatie onder verhoogd 

gemeentelijk toezicht staat (paragraaf verbonden partijen in de programmabegroting). De subsidie 

aan Hart past binnen de doelen van de gemeentelijke begroting, Programma 4.2 Economie, toerisme 

en cultuur. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders besluit 
1. De subsidie 2019 aan Stichting Hart vast te stellen op € 1.901.201 Dit bedrag is inclusief de 

subsidie combinatiefuncties 2019 van € 168.614 

 

3. Beoogd resultaat 
De vaststelling van de in 2019 aan Hart verleende subsidies. 

4. Argumenten 

1. Het besluit past binnen het ingezet beleid 

De subsidie aan Hart past binnen de doelen van de gemeentelijke begroting, Programma 4.2 

Economie, toerisme en cultuur. De gemeente en Hart zijn meerjarenafspraken overeengekomen voor 

de periode 2017-2020.  

 

2. Hart brengt onderwijs, culturele instellingen en aanbieders bij elkaar 

Hart speelt een belangrijke rol in het verbinden van onderwijs en cultuur en zet haar capaciteit en 

programma’s in om cultuureducatie binnen het onderwijs te verankeren. De organisatie is 

penvoerder van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit en werkt met scholen in het 

primair onderwijs en voortgezet onderwijs aan  Hart is ook aanjager van het onderwerp 

cultuuronderwijs binnen de werkgroep van de Lokale Educatieve Agenda van Haarlem (2019-2023).  

 

3. Hart legt verbindingen tussen cultuur en het sociaal domein 

Hart was in 2018 en 2019 penvoerder voor het programma Age Friendly Cultural Cities. Dit landelijke 

programma had tot doel de cultuurdeelname van ouderen te vergroten en een duurzame verbinding 

te leggen tussen kunst, cultureel ondernemerschap, zorg en welzijn. Hart coördineerde het 

Haarlemse programma genaamd Haarlems Goud en werkte samen met verschillende partners uit 

cultuur en het sociaal domein. Haarlems Goud won in november 2019 de BNG Bank Lang Leve Kunst 

Prijs. De jury, onder leiding van Hedy d’Ancona, was lovend over de kwaliteit van de culturele 

projecten in Haarlem. Hart wil zich de komende jaren nog meer inzetten voor cultuurparticipatie in 

het sociale domein.   

 

 

4. Hart zet combinatiefunctionarissen duurzaam in voor cultuuronderwijs en cultuurparticipatie 
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Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar 

werkzaam is voor zowel het onderwijs als cultuur. Bij Hart zijn 4,5 fte combinatiefunctionarissen 

werkzaam in het onderwijs. Zij stellen onder andere het Cultuurmenu samen en richten zich op de 

verankering van muziekonderwijs in de scholen en de Haarlemse wijken (project Muzieklab). 

Daarnaast is er een combinatiefunctionaris (0,7 fte) actief voor cultuurparticipatie in het sociale 

domein. Het Rijk (uit de Brede Regeling Combinatiefuncties), de gemeente Haarlem en de uitvoerder 

Hart bekostigen samen de combinatiefunctionarissen. Hart heeft hiervoor in 2019 een aparte 

subsidie van € 168.614 van de gemeente Haarlem ontvangen. 
 

5.  De koers richting een structureel gezonde organisatie wordt voortgezet 
In het jaarverslag 2019 maakt Hart duidelijk dat zij de koers richting een structureel gezonde 
organisatie heeft voortgezet met de concrete uitvoering van het meerjarenbeleidsplan Hart 3.0. 
Hierin wordt de scherpere focus op het cultuuronderwijs en de netwerkfunctie van Hart verwoord. 
Samen met een sterk verbeterde beheersing van kosten en inkomsten en verdere professionalisering 
van de organisatie is hiermee een solide basis gelegd voor een gezond meerjarenperspectief. 

 

6. Jaarrekening 2019 toont een positief resultaat en het negatief eigen vermogen is verbeterd 

Hart heeft in 2019 een positief resultaat bereikt door meer inkomsten uit de verhuur van 

cursuslokalen voor cultureel-maatschappelijk aanbod en de zakelijke verhuur te realiseren. Het Hart 

café als centraal ontmoetingspunt in het gebouw loopt ook goed. Het managementteam is 

teruggebracht naar drie leden (voorheen vijf). Hart sluit het boekjaar 2019 af met een positief 

resultaat van €360.966. Van dit resultaat is €130.000 nodig voor het aflossen van de lening waar de 

gemeente Haarlem borg voor staat.  

 

Hart sloot in 2014 deze lening af om de reorganisatie te kunnen bekostigen. De lening dient afgelost 

te worden over een periode van tien jaar. Een bedrag van bijna € 230.966 is toegevoegd aan het 

negatief eigen vermogen. Het negatief eigen vermogen wordt in een sneller tempo ingelopen dan bij 

het aangaan van de lening is voorzien. Het negatief eigen vermogen komt eind 2019 uit op een 

bedrag van - € 361.480. 

 

7. Hart zet zich in voor de Social Return On Investment 

In 2019 heeft Hart verschillende inspanningen gedaan om aan de Social Return on Investment-

afspraak te voldoen. Vacatures worden bij Hart aangeboden bij het Werkgevers Servicepunt en bij 

emma@work (een aan het AMC gelieerde organisatie die bemiddelt tussen werkgevers en mensen 

met een arbeidsbeperking). Er zijn in 2019 verschillende vacatures uitgezet op deze wijze, maar dit 

heeft niet tot een kandidaat geleid. Er is wel op vrijwillige basis een persoon met een beperking bij 

Hart aan het werk en er zijn twee maatschappelijke stageplaats voor middelbare scholieren ingevuld. 

Ook er is een werkervaringsplek gecreëerd.   

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 
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1.  Financiële positie van Hart verbetert maar behoeft nog wel aandacht 

De financiële positie van Hart wordt steeds minder kwetsbaar. Hart heeft echter onvoldoende 

middelen om eventuele onverwachte tegenvallers zelf op te kunnen vangen. Ook is er op dit moment 

weinig tot geen financiële ruimte om bij ziekte vervanging te regelen. Deze feiten zijn voor Hart 

momenteel een risico. Hier heeft de gemeente aandacht voor.  

 

De gemeente onderhoudt regelmatig contact met Hart over de (financiële) effecten van de huidige 

coronacrisis op de organisatie. Ook Hart zal hier, net als andere culturele instellingen, nadelen van 

ondervinden in 2020 en mogelijk in de jaren daarna.  

 

De gemeentelijke borgstelling voor de door Hart aangegane lening voor het uitvoeren van de 

reorganisatie (kenmerk 2014/336999) vormt voor de gemeente een risico. De gemeente heeft in het 

kader van het verhoogd financieel toezicht viermaal per jaar een gesprek met Hart over 

bedrijfsvoering, aan de hand van de kwartaalrapportages. Op bestuurlijk niveau wordt er tweemaal 

per jaar met elkaar gesproken.  

 

6. Uitvoering 

De subsidies zijn in 2019 besteed. Hart wordt over de vaststelling van de subsidies schriftelijk 

geïnformeerd. Hart publiceert een publieksversie van het jaarverslag 2019 op de eigen website. 

 

7. Bijlagen 

1. Jaarrekening en jaarverslag 2019 Hart  

2. Bijlagen jaarverslag 2019 Hart 

 

 

 

 


