
 

 
 
12 mei 2020  
 
Vragen ex artikel 38 RvO over de ondersteuning van de Haarlemse cultuursector 
 

1. Heeft het college van B en W kennisgenomen van de alarmerende financiële positie 
van de vier Haarlemse podia (Toneelschuur, Philharmonie/ Stadsschouwburg, 
Patronaat) en het Frans Hals Museum - in alle gevallen acuut en rechtstreeks het 
gevolg van de coronacrisis? Is het college het met de PvdA eens dat bij het uitblijven 
van extra steun er onherstelbare schade dreigt voor de Haarlemse culturele 
infrastructuur? 

 

2. Is het college ervan op de hoogte dat voor het uitbreken van de coronacrisis de 
betrokken instellingen qua bezoekcijfers floreerden en in toenemende mate erin 
slaagden een zeer groot en divers publiek aan te spreken (voor de grote vijf zo'n 
750.000 betalende bezoekers per jaar)? Is het college doordrongen van de 
onmogelijkheid om met een zaalbezetting van thans slechts 30 toegelaten bezoekers 
een substantieel deel van de directe kosten van een voorstelling/concert op te 
brengen? 
Beseft het college van B en W dat niks doen een dure optie is? Niet alleen vallen in 
dat geval goed functionerende Haarlemse instellingen om, maar de speciaal voor hen 
ingerichte gebouwen komen vermoedelijk jaren leeg te staan en drukken in dat geval 
op het gemeentelijk budget zonder financieel en culturele te renderen. Is het niet 
beter die klap voor te zijn? Door net als gemeente Amsterdam de huur voor de 
panden op te schorten en onderhoud van de panden tijdelijk over te nemen? Door er 
alles aan te doen om belangrijke functionarissen bij deze vijf instellingen aan te 
bevelen zich blijvend voor Haarlem in te zetten? 
Hoe gaat het college van B en W net als dat van Amsterdam er alles aan doen om dit 
financieel en cultureel debacle te voorkomen? Er loopt binnen en buiten de Tweede 
Kamer een krachtige politieke campagne (zie de motie-Asscher) om deze kaalslag 
zoveel mogelijk te voorkomen; hetzelfde geldt voor de inspanning van de VNG 
richting landelijke politiek. Reist de wethouder van cultuur spoorslags af naar Den 
Haag? 

 

3. In Amsterdam is tien procent van de banen gerelateerd aan de cultuur, in Haarlem 
beloopt dat zo'n zeven procent - en het zijn lang niet allemaal gesubsidieerde, en 
zeker niet stevig bedeelde functies. Wat gaat het college doen om deze 



infrastructuur en daarmee verbonden knowhow zoveel mogelijk in deze tijden van 
corona te behouden 
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