
 

       

Motie  “Help Haarlem Ateliers” 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 23 december 2021, 
naar aanleiding van de vaststelling van het Cultuurplan 2022-2028, 

constaterende dat, 

- Haarlem Ateliers door de ontwikkelingen op het Slachthuisterrein op korte termijn de 
atelierlocatie moet verlaten, 

- gemeente Haarlem in het Cultuurplan 2022-2028 stelt zich "in te blijven zetten op 
meer ateliers", 

overwegende dat, 

- Haarlem Ateliers voor gemeente Haarlem kwalificeert als een gezelschap van 

amateurkunstbeoefenaars, 

- hiermee geen recht wordt gedaan aan de professionele competenties waarover 

individuele beeldhouwers in dit gezelschap beschikken en welke zij inzetten voor 
educatieve doeleinden op hun vakgebied, 

- amateurkunst in Haarlem bijdraagt aan de continuïteit van professionele 

kunstbeoefening op lange termijn, dit geldt zeker ook voor het vak beeldhouwen. 

- Haarlem Ateliers decennia lang in de Egelantier was gehuisvest en daarmee een 

vaste speler is in het Haarlemse culturele leven, 

-  bij de relocatie vanuit Egelantier naar Slachthuisterrein niet is gewaarborgd dat 

Haarlem Ateliers een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd of met tenminste een 
ruime opzegtermijn werd aangeboden, 

- door de aard van de werkzaamheden, met risico's op stof- en geluidshinder voor de 

directe omgeving, moeilijk vervangende atelierruimte in Haarlem kan worden 
gevonden, 



 

 

- het collectief afgelopen decennia op correcte wijze aan de huurverplichtingen heeft 

voldaan en dat door de omvang van het ledenbestand een stevige basis bestaat om 
langjarig aan huurverplichtingen te kunnen blijven voldoen, 

- Haarlem Ateliers in een "Laatste Noodoproep aan de leden van de gemeenteraad 
Haarlem" een aantal concrete verzoeken doet, waaronder een overbruggingsregeling 

verzoekt het College; 

 voor Haarlem Ateliers (nogmaals) de leegstaande of binnen redelijke termijn te 

verwachten leegkomende panden in de strategische- én niet-strategische 

vastgoedportefeuille op geschiktheid te beoordelen en waar mogelijk ruimte 
beschikbaar te stellen, 

 indien binnen de vastgoedportefeuille geen mogelijkheden bestaan, met Haarlem 

Ateliers een overbruggingsregelingsregeling te treffen voor 5 jaar, waarin de subsidie 

per jaar stapsgewijs wordt afgebouwd van 10.000 euro in het eerste jaar naar nul in 

2026, 

 Ter dekking van deze overbruggingsregeling middelen aan te wenden uit a.) de (per 

motie uitgebreide) Amateurkunstregeling, b.) de niet aangewende impuls-Rijksgelden 

Coronaherstel,  c). de Rijksbijdrage die middels de Septembercirculaire is verstrekt 

(p. 30 Cultuurplan), d) de middelen beschikbaar vanuit de December 2020-circulaire, 
e) de motie "3 miljoen voor cultuur", of een combinatie hiervan 

 de commissie Ontwikkeling over deze of andere oplossingsrichtingen nader te 
informeren. 

en gaat over tot de orde van de dag 
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