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De verordening wordt opgevolgd door de Uitvoeringsregeling Subsidiëring 
Amateurkunstverenigingen.

Behandelvoorstel voor 
commissie

De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere 
besluiten

In de Cultuurnota Haarlem 2013-2020 /Cultuurnota Haarlem 2013-2020') is 
opgenomen dat een mogelijke vereenvoudiging van deze methodiek in samenspraak 
met het veld zal worden bezien.

Vaststelling huidiee verordenins 15 november 2009): Raadsbesluit Aanpassing 
Subsidieverordening Amateurkunst

Besluit College 
d.d. 5 september 2017

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester,



1. Inleiding

In de gemeentelijke cultuurbegroting 2017 is budget opgenomen dat bedoeld is om aan 57 
Haarlemse amateurkunstverenigingen instandhoudingssubsidie te verlenen. Deze 
verenigingen, variërend van koren en orkesten tot toneelverenigingen, worden door de 
gemeente ondersteund in de kosten voor (veelal professionele) artistieke leiding en de 
zaalhuur voor de repetities, secretariaatskosten, onderhoud en verzekering van instrumenten.

De subsidieverlening gebeurt nu op grond van de “Subsidieverordening Amateurkunst 
gemeente Haarlem” (2009-180880).

De gedetailleerde en arbeidsintensieve subsidiemethodiek van deze verordening staat niet 
meer in verhouding tot het budget, zoals uiteengezet in de Cultuurnota Haarlem 2013-2020. 
Het college heeft om deze reden de intentie om per 1 januari 2018 een Uitvoeringsregeling 
Amateurkunst Haarlem in te voeren als vervanging van de huidige amateurkunstverordening,

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

• De Subsidieverordening Amateurkunst gemeente Haarlem per 1 januari 2018 in te 
trekken.

3. Beoogd resultaat
Het zo efficiënt mogelijk subsidiëren van Haarlemse amateurkunstverenigingen.
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4. Argumenten
1. Vereenvoudiging van de huidige subsidiemethodiek past in het ingezette beleid van 

deregulering en vermindering administratie.

2. financiën
Het besluit heeft geen financiële gevolgen. Er is €99.832,= beschikbaar.

3. Communicatie & Participatie:
De Uitvoeringregeling is besproken met de Federatie van Haarlemse Koren en de Federatie 
van Haarlemse Amateur Muziekkorpsen, die beide instemmen met de nieuwe 
Uitvoeringsregeling.

5. Risico’s en kanttekeningen
Geen.

6. Uitvoering
• De betrokken amateurkunstverenigingen worden nader geïnformeerd over de 
gewijzigde manier van aanvragen en de wijze van subsidievaststelling.
• Het college zal bij separaat besluit de Uitvoeringsregeling Subsidiëring 
Amateurkunstverenigingen Haarlem vaststellen.

7. Bijlagen

1. Concept Uitvoeringsregeling Subsidiëring Amateurkunstverenigingen Haarlem
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