Motie “Gemeentelijke musea achterstallig onderhoudsvrij”

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen 9, 11 en 12 juli, in beraadslaging over de Kadernota 2018,
constaterende dat;
-

-

Haarlem eigenaar is van diverse, veelal monumentale gebouwen waar gerenommeerde musea zijn
gehuisvest,
het College gaat onderzoeken welke kosten zijn gemoeid met het achterstallig onderhoud en verduurzaming
van het gemeentelijk vastgoed waarna een plan van aanpak wordt opgesteld, inclusief
dekkingsmogelijkheden, waarbij ook de reserve Vastgoed wordt betrokken,
het College voornemens is de komende jaren 8 miljoen euro te onttrekken aan de algemene reserve
grondexploitaties ten behoeve van een reserve Ongedeelde Stad,
onlangs geld is vrij gemaakt voor het aanpakken van het achterstallig onderhoud van het Dolhuys,

overwegende dat;
-

de bij de Kadernota 2016 eenmalig ingezette €400.000 op achterstallig en planmatig onderhoud en op
verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed klaarblijkelijk verre van afdoende is geweest,
de reserve Vastgoed wordt gebruikt om formatiekosten in de periode 2018-2022 te dekken en daarmee deze
gelden niet kunnen worden gestoken in het achterstallig onderhoud,
musea met zichtbaar achterstallig onderhoud anti-reclame zijn voor de stad en bezoekersaantallen onder
druk kunnen zetten,
investeringen in culturele instellingen op diverse niveaus (economisch, sociaal) ten goede komen aan de
stad als geheel,
gemeente Haarlem in het kader van goed eigenaarschap en goed verhuurderschap een niet te onderschatten
taak heeft met betrekking tot het onderhoud van haar eigendommen,
nog meer geld in cultuurpaleizen steken zonder gemeentelijke, stadsbrede visie op kunst en cultuur
onverantwoord is,
anticyclisch investeren ten tijde van een overspannen vastgoedmarkt en zich opwaarts ontwikkelende
bouwkosten, de voorkeur verdient en per saldo meer waar voor ons geld oplevert,

draagt het College op om;
-

-

alvorens (het surplus in) de algemene reserve grondexploitaties uit te hollen ten behoeve van een reserve
Ongedeelde Stad een versneld plan van aanpak op te stellen om het gesignaleerde achterstallig onderhoud
aan museaal vastgoed in bezit van gemeente Haarlem aan te pakken,
hiertoe adequate middelen over te hevelen aan de reserve Vastgoed en deze middelen bij voorkeur
anticyclisch in te zetten voor het achterstallig onderhoud.

en gaat over tot de orde van de dag.
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