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1. Inleiding 

Stichting Hart (hierna: Hart) heeft de verantwoording over de in 2013 van de gemeente 

Haarlem ontvangen subsidies ingediend. Hart verzorgt in opdracht van de gemeente Haarlem 

een cursusaanbod in de vrije tijdsector en coördineert vele projecten op het gebied van 

cultuureducatie. 

 

In de vergadering van de commissie Ontwikkeling d.d. 19 juni 2014 is verzocht om een stand 

van zaken rond de voorbereiding van de reorganisatie van Hart per 1 januari 2015. In bijlage 

A is een tussenstand opgenomen. Het collegevoorstel met het besluit over deze voorgenomen 

reorganisatie volgt uiterlijk in oktober 2014. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit om de subsidie 2013 aan Stichting Hart vast te stellen op              

€ 1.689.943,-. 

2. Het college neemt kennis van de tussenrapportage van de reorganisatie van Stichting 

Hart. 

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

4. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 

5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie 

Ontwikkeling. 

 

3. Beoogd resultaat 

Vaststelling van het in 2013 aan Hart verleende subsidie en stand van zaken geven over de 

voorbereiding van de reorganisatie van Hart. 

 

4. Argumenten 

De prestaties van Hart zijn zowel inhoudelijk als financieel conform de voorwaarden uit de 

subsidiebeschikking 2013. 

 

Jaarverslag 2013 

Hart beschrijft in het inhoudelijk Jaarverslag 2013 de activiteiten rond twee pijlers, Cultuur in 

School en Cultuur in Vrije Tijd en talen. 

De afdeling Cultuur in School is werkzaam in de regio Zuid-Kennemerland, en realiseert 

daarvoor projecten en verzorgt advisering en begeleiding voor scholen. In totaal namen 88 

scholen met 21.179 leerlingen deel aan het kunst/cultuurmenu van Hart voor het primair 

onderwijs. Succesvol was op 27 maart 2013 de Dag van de Cultuureducatie Haarlem, met de 

Cultuurmarkt en veel belangstellenden. Voor het voortgezet onderwijs organiseerde Hart 

workshops en er namen 18 scholen deel aan het Haarlems Interscholair Toernooi. 

 

De afdeling Cultuur in Vrije Tijd en Talen verzorgt een divers cursusaanbod: muziek; dans & 

theater; beeldende kunst & vormgeving; fotografie & audiovisuele vormgeving; talen; 

kunstgeschiedenis & beschouwing; literatuur & schrijven; persoonlijke ontwikkeling / body 

& mind. 

Het aantal cursisten is binnen enkele jaren sterk afgenomen, tot zo’n 5.000 in 2013. Ten 

opzichte van concurrenten onderscheidt Hart zich door kwaliteit en een breder aanbod, 

waarbij samenwerking van meerdere disciplines tot de mogelijkheden behoort. 
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Subsidie 

De gemeente Haarlem heeft aan Hart voor 2013 subsidie verleend, in totaal een bedrag van    

€ 1.689.943,-, passend binnen programma 6.2 Cultuur en Erfgoed. Dit bedrag is ook als 

zodanig door Hart als subsidie verantwoord. In dit subsidiebedrag is de huursubsidie 

meegenomen. De huisvestingskosten zijn voor Hart in 2013 aanzienlijk gereduceerd, omdat 

de huisvesting geconcentreerd is en vooral ruimten in De Egelantier en bij het Stedelijk 

Gymnasium werden gehuurd. 

 

Toelichting balans per 31 december 2013 

Hart sluit het boekjaar 2013 af met een negatief resultaat van € 35.931,-. Dit resultaat voegt 

Hart toe aan het eigen vermogen, dat daardoor per saldo uitkomt op een negatief eigen 

vermogen van € -31.498,-. 

 

Stand van zaken reorganisatie Stichting Hart 

In bijlage A geeft de interim directeur-bestuurder van Hart, de heer Haenen, een stand van 

zaken over de uitvoering van zijn opdracht en de voorbereiding van de reorganisatie. De 

achtergronden van het verwachte exploitatietekort licht hij toe en hij geeft een inschatting van 

de omvang van de reorganisatiekosten. 

Medio september volgt het nieuwe bedrijfsplan van Hart. Op basis van dit bedrijfsplan zal het 

college de gemeenteraad over mogelijke vervolgstappen nader informeren dan wel een 

voorstel voorleggen. Dan staat tevens een informatiemarkt over Hart gepland op de nieuwe 

locatie Kleine Houtweg. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

De financiële positie van Hart is kwetsbaar. Er is geen weerstandsvermogen om eventuele 

tegenvallers op te kunnen vangen. In 2013 is dan ook gestart met het terugdringen van de 

uitgaven. In 2014 wordt dit beleid voortgezet. De nieuwe huisvesting van Hart zal bijdragen 

aan een beter verdienmodel voor de vele activiteiten van Hart, zowel in het onderwijs als in 

de vrije tijdsector. 

 

6. Uitvoering 

De subsidies zijn in 2013 besteed. Stichting Hart wordt over de vaststelling van de subsidies 

schriftelijk geïnformeerd. 

 

7. Bijlagen 

Bijlage A: Stand van zaken reorganisatie Stichting Hart. 

De Jaarrekening 2013 en het Jaarverslag 2013 van Stichting Hart zijn tevens bijgevoegd.  

 

Het college van burgemeester en wethouders 
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