
 

B&W-besluit:  

1. Het college stelt voor structurele jaarlasten gerelateerd aan de verhuur en exploitatie van de Philharmonie, het 

Patronaat en de Toneelschuur ad € 600.000 ten laste van de algemene middelen te brengen en te betrekken bij 

de samenstelling van de begroting 2007. De jaarlasten 2006 zijn betrokken bij de Bestuursrapportage 2006-2. 

2. Het college stelt voor de afschrijving van de investeringskosten voor de Toneelschuur, de Philharmonie en het 

Patronaat te starten in het jaar na opening en de vrijval van de afschrijvingslasten ad € 1.391.000 te doteren 

aan een bestemmingsreserve kapitaallasten cultuurgebouwen. 

3. Het college stelt voor een voorziening onderhoudskosten cultuurpodia in te richten en de jaarlijkse dotatie 

voor de periode 2006 – 2016 te dekken uit de restant reservering huur cultuurpodia. 

4. Het college stelt voor de in overzicht b. genoemde noodzakelijke reserveringen voor 

vervangingsinvesteringen in het Investeringsplan op te nemen en de per 2012 vrijvallende dotatie aan het 

Projectenfonds ad € 909.000 te bestemmen voor volume-uitbreiding van het Investeringsplan. 

5. Het college stelt voor jaarlijks de benodigde huurderonderhoudskosten en servicekosten aan de huurders ter 

beschikking te stellen. Hierbij is de ASV van toepassing, met dien verstande dat het niveau van 

huurderonderhoud jaarlijks tussen huurder en verhuurder wordt bepaald. Deze kosten worden gedekt uit de € 

600.000 genoemd in besluit 1. 

6. Het college stelt voor om voor de cultuurpodia op de volgende punten af te wijken van het door de 

gemeenteraad vastgestelde model kostprijsdekkende verhuur: instapfee, leegstandsrisico, voorziening 

debiteuren en onderhoud. 

7. Het college besluit de in bijlage II opgenomen concept-huurovereenkomsten met definitieve huurprijzen vast 

te stellen en aan de Stichting SSCH, Stichting Patronaat en Vereniging Toneelschuur ter ondertekening aan te 

bieden. Tegelijkertijd besluit het college de huurders een subsidie in de huurkosten te verstrekken. Dit besluit 

heeft geen financiële consequenties. 

8. Het college besluit de exploitatietekorten van de huurders en de exploitatie van de Stadsschouwburg niet in 

deze nota te betrekken, maar hiervoor separaat met voorstellen te komen. 

9. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit. 

10. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies 

heeft uitgebracht. 
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Onderwerp 
Verhuur en aan verhuur gerelateerde exploitatie cultuurpodia 

B & W-vergadering van  

 
Bestuurlijke context 

Het college beoogt met deze nota inzichtelijk te maken welke structurele financiële gevolgen de drie nieuwe 

panden: Toneelschuur, Philharmonie en Patronaat met zich meebrengen en hiervoor in één keer een financiële 

oplossing te zoeken.  

 

Over de Verhuur en exploitatie van de cultuurpodia is de gemeenteraad geïnformeerd in de Nota Stand van zaken 

Cultuurpodia; knelpunten en risico’s bouw en exploitatie cultuurpodia (mei 2005). De gemeenteraad heeft 

vervolgens bij de Kadernota 2005 twee moties aangenomen: motie 22: inzicht in structurele exploitatie 

cultuurpodia d.d. 27 juni 2005 en motie 23: huurcontracten cultuurpodia d.d. 27 juni 2005. Daarna is de 

gemeenteraad over de stand van zaken geïnformeerd in een brief aan raadscommissie Cultuur d.d. 29 september 

2005 en de beantwoording schriftelijke raadsvragen van de PvdA d.d. 19-12-2005. 

Bij de Kadernota 2006 heeft de gemeenteraad vooruitlopend op de definitieve berekeningen structureel € 500.000 

gereserveerd voor de jaarlasten verhuur cultuurpodia. In de Begroting 2007 stelt het college voor dit bedrag te 

verhogen met € 600.000, aangezien de kosten structureel € 1,1 mln. bedragen. Het betreft kosten voor 

kapitaallasten, regulier onderhoud, exploitatiekosten voor verhuurder.  

Reserveringen voor vervangingsinvesteringen worden volgens de vigerende systematiek ondergebracht in het IP. 

Omdat dit op termijn leidt tot krapte in het investeringsbudget, stelt het college de raad voor het volume van het 

investeringsbudget op termijn te vergroten. Voor het groot onderhoud stelt het college voor een voorziening in te 

richten. De culturele organisaties hebben de directe huisvestingslasten (€ 945.000) ingebouwd in hun 

exploitatiebegrotingen. Dit leidt nu of op termijn tot exploitatietekorten, maar daar komt het college in een 

separate nota op terug. De kosten voor exploitatie van de Stadsschouwburg zijn nog niet in kaart gebracht. Ook 

hierop komt het college in een later stadium terug. 



 

De gemeente is eigenaar en verhuurder van de nieuwe panden: Toneelschuur, Philharmonie en Patronaat. Voor 

deze panden zijn huurovereenkomsten met een definitieve huurprijs opgesteld. In het afgelopen jaar zijn alle 

kosten gerelateerd aan de nieuwe panden in beeld gebracht. In de huurcontracten worden afspraken over de 

verschillende verantwoordelijkheden van de verhuurder (= gemeente) en de huurders vastgelegd. Het college stelt 

voor de huurders – in overeenstemming met eerdere besluitvorming hierover bij het vaststellen van de 

huurovereenkomsten met een voorlopige huurprijs - huursubsidie te verstrekken. Dit heeft geen financiële 

gevolgen en zal budgettair neutraal in de gemeentebegroting worden verwerkt. 

 

Raadsparagraaf:  

Deze nota wordt aan de raad voorgelegd omdat het ter beschikking stellen van middelen en uitbreiden van het 

investeringsvolume een kaderstellende taak van de raad is.  

 



 

    Cultuur/2006/562 

 

 

1. Inleiding 

 

Het college beoogt met deze nota inzichtelijk te maken welke structurele financiële gevolgen de drie 

nieuwe panden: Toneelschuur, Philharmonie en Patronaat met zich meebrengen en hiervoor in één keer 

een financiële oplossing te zoeken.  

 

In het afgelopen jaar zijn alle gebouwgebonden kosten gerelateerd aan de nieuwe panden in kaart 

gebracht. De gemeente is eigenaar en verhuurder van de panden, de Vereniging Toneelschuur, Stichting 

Stadsschouwburg Concertgebouw Haarlem (SSCH) en Stichting Patronaat zijn de gebruikers en 

huurders van de panden.  

 

Voor de Toneelschuur, Philharmonie en het Patronaat zijn huurovereenkomsten met een definitieve 

huurprijs opgesteld. Deze overeenkomsten vervangen de huurovereenkomsten met een voorlopige 

huurprijs, die eerder met de podia zijn afgesloten.  

 

In de huurovereenkomsten worden afspraken vastgelegd over de verschillende verantwoordelijkheden 

van de verhuurder (= gemeente) en de huurders. Naast de verdeling van verantwoordelijkheden wordt 

een voorstel voor verdeling van de kosten gerelateerd aan de nieuwe panden gedaan.  

 

 

2. Terugblik  

 

In de Nota Stand van zaken cultuurpodia; knelpunten en risico’s bouw en exploitatie cultuurpodia 

(Cultuur/2005/340; mei 205) is uitgebreid stilgestaan bij de historie rond de besluitvorming tot bouw 

van de podia. Voor het juiste begrip van de huidige situatie volgt hieronder nog een korte terugblik op 

de besluitvorming en de gevolgen hiervan. 

 

Haarlem is in 1999 gestart met de renovatie en nieuwbouw van vier cultuurpodia. Dit was nodig 

vanwege groot achterstallig onderhoud aan de gebouwen en vanwege nieuwe wettelijke eisen. De 

gemeenteraad heeft ingestemd met deze nieuwbouw onder voorwaarde dat deze nieuwe podia geen 

extra exploitatiesubsidie met zich mee zouden brengen. De organisaties werden geacht de extra kosten 

binnen de eigen exploitatie te dekken. Alleen voor het Patronaat is ten tijde van het besluit voor 

nieuwbouw een extra exploitatiesubsidie opgenomen. In de nota Stand van zaken cultuurpodia (2005) is 

gemeld dat de voorwaarde dat de nieuwe podia geen exploitatiegevolgen met zich meebrachten, geen 

realistisch uitgangspunt is geweest en  - indien de culturele organisaties geacht worden de meerkosten 

op het gebied van directe huisvestingslasten zelf in de exploitatiebegroting in te bouwen - dit tot 

exploitatieproblemen bij de culturele organisaties zal leiden. Dit is inmiddels gebleken. Het college zal 

hierop in een separate nota terugkomen. 

 

 

3. Aanpak 

 

Bij de besluitvorming over de bouw van de cultuurpodia is niet voldoende doordacht wat de financiële 

consequenties van het besluit tot nieuwbouw zouden zijn. Sinds enkele jaren is het wél gebruikelijk dat 

bij een besluit over een nieuwbouwproject alle exploitatiekosten worden geraamd, zodat dit 

meegewogen kan worden bij de besluitvorming. Bij de besluitvorming over de bouw van de 

cultuurpodia is dit slechts ten dele gebeurd: alleen de gevolgen voor de stijging van de directe 

huisvestingslasten voor de huurders zijn in kaart gebracht. 

 

 

 

Nota  Verhuur en aan verhuur gerelateerde exploitatie cultuurpodia   

 



In de afgelopen periode is gewerkt aan het in kaart brengen van alle kosten (eigenaar- en huurderkosten) 

die de drie reeds geopende nieuwe panden met zich meebrengen:
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 het onderhoud (en de vervanging) van het gebouw en de gebouwgebonden installaties, de 

theatertechniek (deels gebouwgebonden, deels niet), 

 de servicecontracten,  

 het huurderonderhoud, vervanging inventaris etc. en  

 de belastingen en verzekeringen. 

 directe huisvestingslasten (energie, schoonmaak, beheer en beveiliging) 

Voor de drie panden is een meerjaren onderhoudsplanning gemaakt voor een periode van 40 jaar.  

 

Zo is een totaalbeeld ontstaan van de kosten van de nieuwe panden. Deze gedegen aanpak is 

nadrukkelijk bedoeld om het onderhoud van de nieuwe panden goed te ramen en hiervoor reserveringen 

te maken.  

 

Pas nu, een jaar na ingebruikname van de laatste twee panden, is een min of meer compleet beeld van de 

kosten voor exploitatie van de panden ontstaan. Een voorbehoud moet hier gemaakt worden voor het 

Patronaat. Recent zijn nieuwe cijfers ontvangen waaruit blijkt dat de huisvestingslasten hoger uitvallen 

dan geraamd. Momenteel wordt bekeken of de raming bijgesteld moet worden.  

 

 

4. Resultaat van het onderzoek 

 

In overeenstemming met de Nota Grondbeleid (2006) wordt voor nieuwe panden een kostprijsdekkende 

huurprijs in rekening gebracht. In deze kostprijsdekkende huurprijs zijn ook de kosten voor onderhoud 

van de panden opgenomen. De opgestelde Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP’s) voor de drie 

nieuwe cultuurpodia zijn het basismateriaal voor de af te sluiten huurovereenkomsten. In paragraaf 6.3. 

wordt nader toegelicht welke elementen in de huurprijs zijn opgenomen. Hieruit kan ook worden 

afgeleid welke verantwoordelijkheid de gemeente als eigenaar van het pand heeft. 

De kostprijsdekkende huurprijs wordt in rekening gebracht bij de huurders. In totaal bedragen deze 

huurbedragen ca. € 2,47 mln. per jaar (exclusief servicekosten). De huurders ontvangen een 

huursubsidie om deze huurprijs te kunnen voldoen. Dit wordt budgettair neutraal verwerkt in de 

gemeentebegroting. 

 

Van deze kostprijsdekkende huur is een groot deel van de kosten reeds verwerkt in de 

gemeentebegroting (kapitaallasten).Een tweede deel van de kosten is nog niet verwerkt in de 

gemeentebegroting. Zo zijn de kapitaallasten van de investeringen grotendeels maar niet geheel in de 

gemeentebegroting verwerkt. Daarnaast zijn er eigenaarlasten, zoals kosten voor klein en regulier 

eigenaaronderhoud en de directe exploitatiekosten voor de eigenaar (eigenaardeel verzekeringen en 

belastingen, beheerkosten etc.). Deze kosten bedragen € 279.000 per jaar.
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Naast de kostenposten die in de huurprijs zijn opgenomen, zijn er servicekosten. Deze zijn berekend op 

€ 237.400 per jaar. Het huurderonderhoud is begroot op € 352.300 per jaar (zie paragraaf  7. en 8.). Al 

deze kostenposten zijn nu niet gedekt. Dit geldt ook voor de kosten voor groot onderhoud en 

vervangingsinvesteringen.  

 

Ook zijn de directe huisvestingslasten voor de huurders in beeld gebracht (energie, schoonmaak, 

onderhoud en belastingen/verzekeringen). Deze huisvestingslasten voor de huurder zijn - volgens 

afspraak - verwerkt in de exploitatiebegrotingen van de huurders. Dit leidt echter bij de Toneelschuur en 

het Patronaat tot exploitatietekorten (zie paragraaf 9.). Deze tekorten zijn niet in de berekening van de 

budgettaire consequenties voor de gemeentebegroting meegenomen. Het college komt hier in een 

separate nota op terug.  

 

                                                      
1
 De totaaloverzichten van de kosten zijn ter inzage gelegd (bijlage IV) 

2
 Relatief gezien zijn de kosten in de eerste jaren laag i.v.m. het opnieuw starten met afschrijven van de 

investeringen per 2006 (zie paragraaf 5.2). 



In paragraaf 5.4. wordt uiteengezet wat al deze in kaart gebrachte kosten vanaf 2006 voor de 

gemeentebegroting betekenen.  

 

Belangrijkste oorzaken van de meerkosten 

De oorzaken van de aanzienlijke kostenpost die de panden met zich meebrengen zijn divers. Hieronder 

volgt een – niet onuitputtelijke – lijst van de belangrijkste oorzaken. 

 

 Andere afschrijftermijn kapitaallasten: Er heeft een herberekening van de kapitaallasten 

plaatsgevonden. Voor alle investeringen was een afschrijftermijn van 40 jaar gehanteerd. In 

werkelijkheid betreft het ook investeringen met een afschrijftermijn van 5, 10, 15 of 20 jaar. Het 

hanteren van deze kortere afschrijftermijnen leidt tot hogere kapitaallasten. Met name de 

theatertechnische installaties en inventarissen kennen een korte afschrijftermijn.  

 Eigenaarkosten: Nieuw zijn de kosten voor beheer van de panden (€ 75.000 per jaar)  

 Onderhoud: Voor alle panden is het eigenaren- en huurderonderhoud op professionele wijze in 

kaart gebracht. Dit onderhoud brengt veel  kosten met zich mee. Bovendien is bij het ontwerp 

van de panden niet expliciet rekening gehouden met de onderhoudsgevoeligheid van de 

materialen. Met name de Philharmonie is een onderhoudsgevoelig pand. Denk bijvoorbeeld aan 

de kosten voor glasbewassing voor de glazen gevel en het onderhoud van de houten vloeren.  

 Servicekosten: alle nieuwe bouwkundige (zoals liften) en theatertechnische installaties vereisen 

regulier onderhoud. Hiervoor is het noodzakelijk servicecontracten af te sluiten.  

 Energie: De energielasten zijn voor alle cultuurpodia aanzienlijk gestegen. De stijging  van het 

gebruik als gevolg van het vergrote vloeroppervlakte was geraamd, de stijging van de 

energieprijzen én het verbruik van de installaties waren niet te voorzien. De meest forse stijging 

is momenteel te zien bij het Patronaat waar de energielasten van € 30.000 in 2004 tot ca. € 

175.000 in 2006 zullen oplopen.
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 Verzekeringen/belastingen: Zowel voor de eigenaar als voor de huurders zijn de kosten voor 

verzekeringen hoger dan geraamd. Ook de OZB-eigenaren en gebruikerslasten zijn aanzienlijk 

hoger dan geraamd: in totaal bedragen deze lasten € 120.000 per jaar.  

 

 

5. Financiële consequenties  

 

In de Kadernota 2006 heeft de gemeenteraad besloten – vooruitlopend op de  exacte berekening van de 

kosten - vanaf 2006 structureel € 500.000 te reserveren voor de afwikkeling van de huurovereenkomsten 

cultuurpodia. 

In de zomer zijn de exacte berekeningen van de meerkosten voor de drie panden bekend geworden. 

Structureel is een bedrag van ca. € 1,1 mln. nodig.  

Dit is exclusief: 

 reserveringen voor groot onderhoud 

 een deel van de vervangingsinvesteringen 

 de exploitatietekorten van de culturele organisaties 

 de kosten voor de Schouwburg (opening 2008).
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Het college stelt voor aanvullend de structurele jaarlasten gerelateerd aan de verhuur en aan de verhuur 

gerelateerde exploitatie van de Philharmonie, het Patronaat en de Toneelschuur ad € 600.000 ten laste 

van de algemene middelen te brengen en te betrekken bij de samenstelling van de Begroting 2007. De 

jaarlasten 2006 zijn betrokken bij de Bestuursrapportage 2006-2. 

                                                      
3
 Raming op basis van de halfjaarcijfers 2006. 

4
 Deze kosten zijn nu nog niet bekend. In de Kadernota 2006 heeft de gemeenteraad vanaf 2008 alvast € 100.000 

beschikbaar gesteld voor de exploitatie van de schouwburg. 



 

5.1.  Opnieuw starten met afschrijven 

 

Vanaf de start van de bouw zijn de investeringen geactiveerd. Het BBV staat echter toe dat pas met 

afschrijven wordt gestart in het jaar na opening van het object. Door te kiezen voor het opnieuw starten 

met afschrijven ontstaat financiële ruimte. De reeds afgeschreven bedragen kunnen in de komende jaren 

ingezet worden om (een deel van de) kapitaallasten te dekken. Dit voorstel wordt op korte termijn aan 

de accountant voorgelegd.  

 

Het college stelt voor om voor de cultuurpodia opnieuw te starten met afschrijven in het jaar na opening 

en de vrijval van middelen als dekking van de kapitaallasten in de eerste jaren in te zetten. De vrijval 

van de afschrijvingslasten zullen worden gedoteerd aan een bestemmingsreserve kapitaallasten 

cultuurgebouwen. 

 

In totaal kunnen door deze technische herziening de volgende bedragen worden vrijgemaakt: 

 

Philharmonie:   € 892.000 euro 

Patronaat: € 172.000 euro 

Toneelschuur: € 327.000 euro 

 

Totaal          €  1.391.000 euro 

 

 

Door deze correctie op de start van de afschrijving van de investeringen toe te passen, zal de extra 

bijdrage voor de eerste jaren lager uitvallen dan de geraamde structurele lasten van € 1,1 mln. 

 

 

5.2.  Groot onderhoud  

 

Bij de besluitvorming over de bouw van de vier cultuurpodia (1999) is besloten dat – zoals gebruikelijk 

- vervangingsinvesteringen en groot onderhoud via het Investeringsplan zullen worden ingebracht. Het 

college geeft echter toch de voorkeur aan het realiseren van een voorziening voor groot onderhoud. 

 

In overzicht a. zijn de benodigde middelen voor groot onderhoud (bouwkundig en installatietechnisch) 

voor de periode 2006 – 2045 opgenomen.  



 
Overzicht a. Benodigde middelen groot onderhoud 2006 - 2045 

 
Investeringen groot onderhoud 
  

2006-2045 
 
Dotatie voorziening  

groot onderhoud 

Toneelschuur bouwkundig 508 20 

  installaties 362 9 

Philharmonie bouwkundig 1.113 28 

  installaties 768 19 

Patronaat bouwkundig 708 18 

  installaties 366 9 

Totaal   3.843 96 

 
Bedragen x € 1.000 (prijspeil 2006/index voor onderhoud: 4%) 

 

Vanwege het feit dat de kosten in de eerste jaren lager uitvallen dan de geraamde structurele lasten van 

€ 1,1 mln. kan de dotatie in de periode 2006 – 2016 gedekt worden uit het restant van de reservering 

voor huur cultuurpodia die is opgenomen in de Begroting 2007. 

 

Het college stelt voor een voorziening onderhoudskosten cultuurpodia in te richten en de jaarlijkse 

dotatie voor de periode 2006 – 2016 te dekken uit de restant reservering huur cultuurpodia. Vanaf 

begrotingsjaar 2020 moet gezocht worden naar een alternatieve dekking voor deze jaarlijkse lasten. 

 

 

5.3.  Vervangingsinvesteringen 

 

De vervangingsinvesteringen zullen wel in het IP worden ondergebracht. In overzicht b. zijn de 

bedragen opgenomen die in de periode t/m 2024 in het Investeringsplan opgenomen moeten worden 

voor de kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen. Het betreft de vervanging van investeringen die 

bij de eerste aanschaf met de bijdragen van derden zijn betaald 
 

Overzicht b. Kapitaallasten vervangingsinvesteringen 

 
Kapitaallasten 
vervangings-
investeringen 2009 2011 2014 2016 2017 2019 2021 2024 totaal 

Toneelschuur  
89   212     63     364 

Philharmonie 
   3   73 3   294 35 408 

Patronaat 
   12   174         186 

Totaal 
 89 15 212 247 3 63 294 35 958 

 
Bedragen x € 1.000 

 

 

Door het opnemen van deze vervangingsinvesteringen in het IP wordt het beslag op het 

investeringsplan, dat al onder druk staat, overige enkele jaren onverantwoord hoog. Het college is 

voornemens in deze collegeperiode met voorstellen te komen om het investeringsvolume in de toekomst 

te verruimen om de vervangingen en het groot onderhoud van alle gepleegde investeringen te kunnen 

bekostigen. Als eerste stap stelt het college voor de dotatie van de in 2012 vrijvallende € 909.000 uit het 

Projectenfonds hiervoor te bestemmen. Hiermee zijn de vervangingsinvesteringen gewaarborgd. 

 

 

5.4. Kosten en dekking 

 



In de paragrafen 6. t/m 9. wordt uiteengezet welke extra kosten de nieuwe cultuurpodia met zich 

meebrengen. Samengevat betreft het de volgende kostenposten: 

 

Eigenaarlasten 

 Kapitaallasten (verhoging i.v.m. herziene afschrijftermijnen)
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 Directe exploitatiekosten (verzekeringen, belastingen, beheerkosten etc.) 

 Regulier onderhoud (bouwkundig en installatietechnisch) 

 Indirecte exploitatiekosten (taxatiekosten) 

 

Huurderlasten 

 Directe huisvestingslasten (schoonmaak, energie, verzekeringen, belastingen) 

 Servicekosten 

 Huurdersonderhoud 

 

In dekking van de eigenaarlasten is tot op heden niet voorzien. Van de huurderlasten zijn de directe 

huisvestingslasten (en een deel van de servicekosten en huurderonderhoud) gedekt in de bedrijfsplannen 

van de huurders.
 6
 Een groot deel van de servicekosten en huurderonderhoud is nog niet gedekt. 

 

In bijlage I:  Totaaloverzicht budgettair effect verhuur en aan verhuur gerelateerde exploitatie 

Philharmonie, Toneelschuur, Patronaat is een overzicht opgenomen van het budgettair effect voor de 

gemeentebegroting voor de periode 2006 – 2016 e.v. 

Hierin is per accommodatie in beeld gebracht welke middelen voor de bovengenoemde kostenposten 

benodigd zijn en welke middelen beschikbaar zijn. De benodigde bedragen zijn voor alle kostensoorten 

hoger dan de bij de gemeente of de culturele organisaties beschikbare bedragen. In paragraaf 6. t/m 9. is 

meer specifieke informatie te vinden. 

 

Uit het in bijlage I opgenomen totaaloverzicht is een meerjaren beeld van de nog te dekken kosten voor 

de periode 2006 – 2016 e.v. gedestilleerd. Dit meerjaren beeld is hieronder opgenomen in overzicht c. 

Tevens is in dit overzicht de voorgestelde dekking van de kosten in kaart gebracht. De € 1,1 mln. die het 

college voorstelt te bestemmen voor dekking van de kosten wordt in de eerste jaren niet geheel besteed. 

Het restant kan gereserveerd worden voor een voorziening voor groot onderhoud, zodat hiervoor geen 

beroep op het Investeringsplan zal worden gedaan. 
 

 

Overzicht c.  Budgettair effect voor de periode 2006 – 2016 

 

 

 
Kosten/dekking 

 
2006 
 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 
e.v. 

Kosten:  
Kapitaallasten (deel) 
Eigenaarslasten:    
exploitatiekosten, 
eigenaaronderhoud 
- Huurderlasten: 
directe lasten, 
servicekosten, 
huurderonderhoud 

 
843 
 

 
808 

 
899 

 
948 

 
987 

 
1.003 

 
1.021 

 
1.038 

 
1.082 

 
1.103 

 
1.185 

 
Dekking Kadernota 
2006 
 

 
500 
 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

            

                                                      
5
 In de huurprijs zijn de kapitaallasten opgenomen. Het grootste deel van de kapitaallasten is al in de begroting 

verwerkt. De herziening van de afschrijftermijnen leidt tot meer kapitaallasten, het opnieuw starten met 

afschrijven wordt hierop in mindering gebracht. Per saldo resulteert dit in de eerste jaren tot lagere kosten. 
6
 De directe huisvestingslasten (en een deel van de servicekosten en het huurderonderhoud)  zijn opgenomen in 

bedrijfsplannen van de huurders (ter hoogte van een in 2002 meegegeven norm), maar leidt tot knelpunten in de 

begrotingen van de huurders  (zie paragraaf 9.).  



Tekort 
 

343 308 399 448 487 503 521 538 582 603 685 

 
Dekking Begroting 
2007/Berap 2006-2 
 

 
350 

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

 
Dotatie voorziening 
groot onderhoud 
(TOTAAL 1.248) 

 
7 

 
292 

 
201 

 
152 

 
113 

 
97 

 
79 

 
62 

 
18 

 
 

 
 

 

 

 

6. Huurcontract 

 

De nieuwe locaties voor het Patronaat, de Philharmonie en de Toneelschuur maken nieuwe 

huurovereenkomsten voor deze drie cultuurpodia noodzakelijk. Hierdoor is het mogelijk om het 

huurcontract voor de cultuurpodia te standaardiseren, wat de duidelijkheid en helderheid van de 

huuradministratie sterk zal verbeteren. Uiteraard biedt ook een standaardcontract voldoende 

mogelijkheden om de individuele verschillen die er per podium zijn, te verwerken in het huurcontract. 

Met het afsluiten van een huurcontract worden ook de verantwoordelijkheden van de eigenaar en 

huurder vastgelegd. De verantwoordelijkheidsverdeling is geheel in overeenstemming met de geldende 

richtlijnen op het gebied van vastgoedverhuur. 

 

Als uitgangspunt is gekozen voor het standaard huurcontract voor kantoorruimte en andere 

bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).
7
  In het verleden 

heeft de gemeente veel contracten voor een specifieke situatie opgesteld. Voor  vergelijkbare situaties 

werden vervolgens weer nieuwe contracten opgemaakt. Nu drie nieuwe contracten voor de cultuurpodia 

moeten worden afgesloten, kiest de gemeente ervoor te gaan werken met een gezaghebbend 

standaardcontract, waarvan de modellen door de achterliggende organisatie jaarlijks aan de actualiteit 

worden aangepast.  

 

Voor de cultuurpodia is een aantal belangrijke aanpassingen op het standaardcontract opgenomen; een 

ontbindingsmogelijkheid bij het wegvallen van de gemeentelijke subsidie voor het betreffende podium 

en een tussentijdse herzieningsmogelijkheid voor de huurprijs. 

 

Het college besluit de in bijlage II opgenomen huurovereenkomsten voor de Toneelschuur, het Patronaat 

en de Philharmonie met de kostprijsdekkende huurprijs vast te stellen en op korte termijn voor te leggen 

aan de huurders. Tevens besluit het college de huur een op een aan de huurders te vergoeden via een 

huursubsidie. Dit besluit wordt budgettair neutraal in de gemeentebegroting verwerkt. 

 

 

6.1. BTW-belaste verhuur  

 

De gemeente gaat bij de verhuur van de nieuwe podia uit van BTW-belaste verhuur. Dit maakt het voor 

de gemeente mogelijk de BTW op de investeringen af te trekken. Je kunt hiervoor een optieverzoek 

indienen bij de belastinginspecteur of in het huurcontract opnemen dat je kiest voor BTW-belaste 

verhuur. De gemeente heeft voor de nieuwe podia gekozen voor het opnemen van een artikel in het 

huurcontract.  

 

Voorwaarde voor met BTW belaste verhuur is dat de huurder de onroerende zaak voor minimaal 90% 

gebruikt voor aftrekbare prestaties. In beginsel kan de verhuur dus alleen met BTW plaatsvinden als de 

huurder de BTW over die huur voor 90% of meer in aftrek kan brengen. De Toneelschuur, de SSCH en 

het Patronaat hebben verklaard dat zij aan deze voorwaarde voldoen. De belastinginspecteur kan toetsen 

                                                      
7
 Deze organisatie, waarin de brancheverenigingen van o.a. woningbouwverenigingen en institutionele beleggers 

zijn vertegenwoordigd, is o.a. verantwoordelijk voor het opstellen van standaardcontracten, waar het 

bovengenoemde contract er één van is. De doelstelling van de ROZ bestaat uit het bewaken, bevorderen en 

verbeteren van het functioneren, de kwaliteit en het aanzien van de branche. 



of aan het 90%-criterium wordt voldaan. Als de huurder twee jaar niet voldoet aan het gestelde 

criterium vervalt het recht op aftrek voor de huurder én verhuurder. De verklaring van de huurders geeft 

voldoende vertrouwen dat de gemeente geen groot risico loopt met de BTW-aftrek van de investeringen. 

Met de huurders zijn afspraken gemaakt over tussentijdse toetsing van de gegevens t.a.v. het 90%-

criterium via de jaarrekening. In het huurcontract wordt het risico van het niet voldoen aan het 90%-

criterium bij de huurder neergelegd. 

 

 

6.2. Uitgangspunt: kostprijsdekkende verhuur 

 

In de nota Grondbeleid Haarlem 2006
8
 wordt gemeld dat de gemeente Haarlem voortaan met één 

uniform model voor bepaling van de huurprijs werkt. In een benchmarkonderzoek is het zogenaamde 

‘Haarlems model’ dat sinds 2001 voor nieuwe objecten wordt gehanteerd, vergeleken met modellen uit 

de marktsector, 

woningcorporaties en van andere gemeenten.  

 

Het uniforme model voor de huurprijsbepaling kent de volgende componenten: 

a) activering en afschrijving tegen historische kostprijs (BBV) 

b) afschrijving in de termijnen volgens de vastgestelde tabel (raadsbesluit) 

c) lineaire afschrijving (gelijke jaarlijkse termijnen) 

d) geen afschrijving op grond (BBV), overigens geen restwaarde 

e) groot onderhoud en vervangingsinvesteringen via het IP 

f) rente volgens gemeentelijke omslagrente, thans 5% 

g) onderhoud: vast percentage, tenzij specifieke objecten (culturele podia) 

h) eigenaarlasten/beheerkosten/huurderving: vaste percentages 

i) indexering: inflatiecorrectie volgens geldende index 

Aanvullend meldt de nota dat de aanvangsverliezen door de opbouw van de portefeuille of door 

tijdsverloop worden gecompenseerd.  

 

 

6.3. Voorstel tot afwijking van het model kostprijsdekkende verhuur 

 

Afwijking van deze uitgangspunten is alleen mogelijk als hierover een specifiek besluit genomen wordt. 

In de Stuurgroep Huurcontracten cultuurpodia, waarin de portefeuillehouders Cultuur en Vastgoed 

zitting hebben, is besloten de gemeenteraad voor te stellen voor de cultuurpodia op enkele punten af te 

wijken van dit model, gezien de specifieke bestemming van de panden.  

 

Het college stelt de gemeenteraad voor op de volgende punten af te wijken van het model 

kostprijsdekkende verhuur: 

 

(a) Instapfee    € 20.000 

(b) Leegstandsrisico   0 

(c) Voorziening debiteuren  0 

(d) Onderhoud    Volgens MJOP 

 

Toelichting: 

- De instapfee wordt in rekening gebracht voor de ingehuurde expertise voor het opstellen 

van de MJOP’s en berekening van de huurprijs. 

- Het leegstandsrisico en de voorziening debiteuren worden niet in rekening gebracht 

vanwege de specifieke bestemming van de panden. 

- Het onderhoud is niet op basis van een vast percentage berekend, maar 

gezien het specifieke karakter van de panden per pand in een MJOP in kaart 

gebracht. 

 

                                                      
8
 Een ondersteunend en stimulerend grondbeleid; Nota Grondbeleid Haarlem 2006 (SO/SG/2006/8), hoofdstuk 7. 



 

6.4. Huurprijs 

 

Voor de Toneelschuur, de Philharmonie en het Patronaat zijn exploitatieoverzichten voor een periode 

van 40 jaar opgesteld (bijlage 1). Op basis van deze overzichten zijn de huurprijzen berekend. In de 

huurkosten zijn meegenomen:  

(a) onderhoudskosten gebouw en gebouwgebonden installaties 

(b) directe exploitatiekosten (OZB-eigenaren, opstalverzekering, WA-verzekering, polderlasten, 

beheerkosten, opstartkosten)
9
 

(c) indirecte exploitatiekosten (taxatiekosten) 

(d) financiële kosten (rente van lening, aflossing) 

 

De kostendekkende huurprijzen per jaar bedragen met ingang van 2006: 

Toneelschuur  €    689.317 

Philharmonie  € 1.275.820 

Patronaat  €    509.458 

 

Totaal   € 2.474.595 

 

 

7. Servicekosten 

 

Op de huurprijzen zullen de servicekosten in rekening gebracht worden bij de Toneelschuur, de 

Philharmonie en het Patronaat. In de servicekosten zijn opgenomen: 

(a) Onderhoud elektrische, theatertechnische en werktuigkundige installaties, liften, 

glazenwasinstallatie, hang en sluitwerk, daken en goten etc. 

(b) Rioolrecht, keuringen en glasverzekering 

 

De servicekosten per jaar bedragen met ingang van 2006: 

Toneelschuur  €  70.154 

Philharmonie  €  98.862 

Patronaat  €  68.381 

 

Totaal   € 237.397 

 

De servicekosten komen volgens de huurovereenkomst voor rekening van de huurder. De Philharmonie 

en de Toneelschuur hebben een deel van de servicekosten opgenomen in de exploitatiebegroting. Het 

college stelt voor de resterende benodigde servicekosten ter beschikking te stellen aan de huurders. De 

servicekosten worden onder de gebruikelijke subsidievoorwaarden aan de huurder bevoorschot. Deze 

kosten worden gedekt uit  de € 1,1 mln. structurele jaarlasten. 

 

 

8. Huurderonderhoud 

 

Het huurderonderhoud is eveneens voor een periode van 40 jaar geïnventariseerd. Het betreft de 

volgende kostensoorten:   

(a) Dagelijks onderhoud  

(b) Planmatig bouwkundig onderhoud (schilderwerk binnen, onderhoud vloeren, wanden, inventarissen, 

sanitair e.d.) 

(c) Planmatig onderhoud installaties (keukeninrichtingen, elektrische installaties, theatertechniek, 

alarminstallatie e.d.) 
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 De huurders hebben een voorstel voor het oprichten van een gezamenlijke beheerstichting gedaan 

(efficiencyvoordeel en delen van expertise over het beheer van de panden). Vooralsnog is het beheer bij SO/VG 

ondergebracht, maar het college wacht een nader voorstel van de culturele organisaties met belangstelling af. De 

beheerkosten voor de drie podia bedragen ca. € 75.000/jaar. 



 

Het gemiddeld huurderonderhoud (gemeten over 40 jaar) bedraagt per jaar met ingang van 2006: 

Toneelschuur  €     98.180 

Philharmonie  €   205.146 

Patronaat  €     48.997 

 

Totaal   €   352.323 

 

Het huurderonderhoud is volgens het huurcontract een verantwoordelijkheid van de huurder. De 

verhuurder zal controleren of de huurder het noodzakelijke onderhoud daadwerkelijk pleegt. Jaarlijks 

zullen de eigenaar en huurder afstemmen welke geraamde reguliere huurderonderhoudskosten voor het 

volgend jaar noodzakelijk zijn.  

 

De culturele organisaties hebben een deel van het huurderonderhoud opgenomen in de 

exploitatiebegroting. Het college stelt voor de resterende benodigde kosten voor huurderonderhoud ter 

beschikking te stellen aan de huurders onder voorwaarde dat de huurder het resterende budget voor 

huurderonderhoud in een voorziening huurderonderhoud doteert. De huurderonderhoud worden onder 

de gebruikelijke subsidievoorwaarden aan de huurder bevoorschot. Deze kosten worden gedekt uit  de € 

1,1 mln. structurele jaarlasten. 

 

 

9. Directe huisvestingslasten 

 

In 2002, ten tijde van het opstellen van het bedrijfsplan Stichting Stadsschouwburg Concertgebouw, is 

door de gemeente een normering opgesteld voor de huisvestingslasten. Zo werd de noodzakelijke ruimte 

voor de toename van de huisvestingslasten in de exploitatiebegrotingen van de culturele organisaties 

gecreëerd. Deze normering is terug te vinden in de nota Cultuur/2002/82. 

Uitgegaan wordt van genormeerde kosten van € 45,-/m2 (bvo). Deze normering is opgebouwd uit de 

volgende componenten: 

- belastingen (m.n. OZB) en verzekeringen  €   7,00 

- Energie      €   9,50 

- Periodiek onderhoud    €   9,50 

- Voorziening groot onderhoud   €   4,50 

- Schoonmaakkosten     € 14,50
10

 

De SSCH en het Patronaat hebben de normbedragen gehanteerd bij het opstellen van de bedrijfsplannen. 

Alhoewel het bedrijfsplan van de Toneelschuur al gereed was op het moment dat de normbedragen zijn 

opgesteld, voldoet ook dit bedrijfsplan aan het normbedrag.  

 

De werkelijke kosten voor de gebruiker blijken echter hoger te zijn dan de normbedragen. Dit is onder 

meer te verklaren uit de verhoging van de energiekosten en de hoge kosten voor de OZB-

gebruikersdeel. Daarnaast leggen ook meerkosten op het gebied van beheer en beveiliging van het 

gebouw een druk op de exploitatiebegrotingen van de podia. In bijlage III is een overzicht van de directe 

huisvestingslasten en de afwijkingen t.o.v. de norm opgenomen. 

 

De gemeente heeft de begrotingen van de SSCH, Toneelschuur en Patronaat bekeken en 

geïnventariseerd welke huisvestingslasten binnen de exploitatie van de stichtingen en vereniging kunnen 

worden gedekt. De gestegen huisvestingslasten hebben bij alle gebruikers tot knelpunten in de 

exploitatie van de cultuurpodia geleid. In de Cultuurnota 2005 – 2008 is besloten het exploitatiesubsidie 

van de Toneelschuur te verhogen met 75.000 euro. In de Kadernota 2006 is besloten het 

exploitatiesubsidie van het Patronaat te verhogen met 75.000 euro. Beide podia kampen ook nu nog met 

niet sluitende begrotingen, de SSCH heeft een sluitende begroting, maar gebruikt op dit moment het 
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 In de nota wordt t.a.v. het bedrijfsplan SSCH echter direct weer van de norm afgeweken: het schoonmaakbudget wordt op 

het bestaande niveau gehandhaafd (-/- € 14,50), de voorziening groot onderhoud wordt geschrapt i.v.m. het gehanteerde beleid 

om groot onderhoud/vervangingen via het IP te dekken (-/- € 4,50). Wat resteert is een ‘uitgeklede norm’ van € 26,-/m2. 
 



subsidie voor een dubbel podium voor één locatie. In een separate nota zal het college terugkomen op de 

exploitatietekorten bij de cultuurpodia.
11

  

 

 

10. Besluitpunten 

 

1. Het college stelt voor structurele jaarlasten gerelateerd aan de verhuur en exploitatie van de 

Philharmonie, het Patronaat en de Toneelschuur ad € 600.000 ten laste van de algemene 

middelen te brengen en te betrekken bij de samenstelling van de begroting 2007. De jaarlasten 

2006 zijn betrokken bij de Bestuursrapportage 2006-2. 

 

2. Het college stelt voor de afschrijving van de investeringskosten voor de Toneelschuur, de 

Philharmonie en het Patronaat te starten in het jaar na opening en de vrijval van de 

afschrijvingslasten ad € 1.391.000 te doteren aan een bestemmingsreserve kapitaallasten 

cultuurgebouwen. 

 

3. Het college stelt voor een voorziening onderhoudskosten cultuurpodia in te richten en de 

jaarlijkse dotatie voor de periode 2006 – 2016 te dekken uit de restant reservering huur 

cultuurpodia. 

 

4. Het college stelt voor de in overzicht b. genoemde noodzakelijke reserveringen voor 

vervangingsinvesteringen in het Investeringsplan op te nemen en de per 2012 vrijvallende 

dotatie aan het Projectenfonds ad € 909.000 te bestemmen voor volume-uitbreiding van het 

Investeringsplan. 

 

5. Het college stelt voor jaarlijks de benodigde huurderonderhoudskosten en servicekosten aan de 

huurders ter beschikking te stellen. Hierbij is de ASV van toepassing, met dien verstande dat het 

niveau van huurderonderhoud jaarlijks tussen huurder en verhuurder wordt bepaald. Deze 

kosten worden gedekt uit de € 600.000 genoemd in besluit 1. 

 

6. Het college stelt voor om voor de cultuurpodia op de volgende punten af te wijken van het door 

de gemeenteraad vastgestelde model kostprijsdekkende verhuur: instapfee, leegstandsrisico, 

voorziening debiteuren en onderhoud. 

 

7. Het college besluit de in bijlage II opgenomen concepthuurovereenkomsten met definitieve 

huurprijzen vast te stellen en aan de Stichting SSCH, Stichting Patronaat en Vereniging 

Toneelschuur ter ondertekening aan te bieden. Tegelijkertijd besluit het college de huurders een 

subsidie in de huurkosten te verstrekken. Dit besluit heeft geen financiële consequenties. 

 

8. Het college besluit de exploitatietekorten van de huurders en de exploitatie van de 

Stadsschouwburg niet in deze nota te betrekken, maar hiervoor separaat met voorstellen te 

komen. 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGEN: 

 

I Totaaloverzicht budgettair effect verhuur en aan verhuur gerelateerde  

exploitatie Philharmonie, Toneelschuur en Patronaat. 
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 Het geraamde exploitatietekort 2007 bedraagt voor de Toneelschuur € 90.000. De begroting 2006 voor het 

Patronaat vertoont een exploitatietekort van € 250.000; de halfjaarcijfers 2006 vertonen een nog somberder beeld. 



II Huurovereenkomsten Philharmonie, Toneelschuur en Patronaat 

 

III Overzicht directe huisvestingslasten Philharmonie, Toneelschuur, Patronaat 

 

IV Totaaloverzichten kosten en aan verhuur gerelateerde exploitatie Philharmonie, Toneelschuur en 

Patronaat (inclusief MJOP’s). 

 

V  Overzicht subsidies en andere geldstromen Philharmonie, Toneelschuur, Patronaat 

 



 
BIJLAGE V 

Overzicht 
subsidies en 

andere 
geldstromen 

Philharmonie, 
Toneelschuur, 

Patronaat 

      

       

 exploitatiesubsidie huur huurderonderhoud servicekosten onderhoud totaal 
     in exploitatie  

       

Philharmonie 820.800 1.275.820 205.000 99.000 -84.000 2.316.620 

       

Schouwburg 1.146.500 n.n.b. n.n.b. n.n.b.  n.n.b. 

       

Toneelschuur 798.300 689.317 98.000 70.000 -21.000 1.634.617 

       

Patronaat  318.800 509.458 49.000 68.000 -3.000 942.258 

       

Totaal 509.458 2.474.595 352.000 237.000 -108.000 4.893.495 

       
       
       
       
       
       
 



 
Totaaloverzicht 

budgettair effect 
verhuur en aan 

verhuur gerelateerde 
exploitatie 

Philharmonie, 
Toneelschuur, 

Patronaat 

            

             
Podium 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 e.v.  

             
Philharmonie             
kapitaallasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 92  

verhuurder 147 150 153 156 159 162 166 169 172 176 179  
verhuurder eenmalig 0 0 0 13 0 0 0 0 13 0 0  

huurder 220 224 229 233 238 243 248 253 258 263 268  
totaal Philharmonie 367 374 382 402 397 405 413 422 443 467 539  

             
Toneelschuur             
kapitaallasten 0 9 84 84 84 84 84 84 84 84 84  

verhuurder 70 71 73 74 76 77 79 80 82 84 85  
verhuurder eenmalig 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0  

huurder 147 150 153 156 159 162 166 169 172 176 179  
totaal Toneelschuur 217 230 310 321 319 324 328 333 345 343 349  

             
Patronaat             

kapitaallasten 0 0 0 7 55 55 55 55 55 55 55  
verhuurder 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62  

verhuurder eenmalig 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0  
huurder 148 151 154 157 160 163 167 170 173 177 180  

totaal Patronaat 199 203 207 224 270 275 279 284 294 293 298  
             

subtotaal 783            
kosten eenmalig 60            

Totaalkosten 843 808 899 948 987 1.003 1.021 1.038 1.082 1.103 1.185  
             

Dekking             
Dekking kadernota 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500  

Tekort 343 308 399 448 487 503 521 538 582 603 685  
Dekking Begroting/ 350 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600  

Berap 2006-2             
Voorziening groot  7 292 201 152 113 97 79 62 18    

onderhoud           BIJLAGE 
I 

 

             
             
             
             
             
             
             
 
Philharmonie           2015 2016 e.v. 

kapitaallasten             
Beschikbaar             

B2006 (na 2006 vrijval budgettair 
neutraal) 

 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 

Totaal beschikbaar  1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 
             



Nodig             
Bij afschrijven per 2006   1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 

Totaal nodig  1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 
             

Verschil  -92 -92 -92 -92 -92 -92 -92 -92 -92 -92 -92 
             
Dekking uit reeds afgeschreven tot 2006 

(892) 
 92 92 92 92 92 92 92 92 92 64  

             
Verschil  0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28 -92 

             
Kosten gemeente Haarlem (SO)             

Beschikbaar             
Directe exploitatiekosten  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Onderhoudskosten  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Indirecte exploitatiekosten  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Financiele kosten (is kapitaallasten)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totaal beschikbaar  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             
Nodig             

Directe exploitatiekosten  114 116 119 121 123 126 128 131 134 134 136 
Onderhoudskosten (exclusief groot 

onderhoud) 
 33 34 34 35 36 36 37 38 39 39 39 

Indirecte exploitatiekosten  0 0 0 13 0 0 0 0 13 0 0 
Financiele kosten (is kapitaallasten)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal nodig  147 150 153 169 159 162 166 169 185 172 176 
             

Verschil  -147 -150 -153 -169 -159 -162 -166 -169 -185 -172 -176 
             

Bedrijfsplan instelling             
Beschikbaar             

Servicekosten  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
huurderonderhoud  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Exploitatie instellingen  549 560 571 583 594 606 618 631 643 643 656 
Totaal beschikbaar  549 560 571 583 594 606 618 631 643 643 656 

             
Nodig             

Servicekosten  99 101 103 105 107 109 111 114 116 116 118 
huurderonderhoud (gewogen 

gemiddelde) 
 205 209 213 218 222 226 231 235 240 240 245 

Norm 
(energie/schoonmaak/bel.verz./onderho

ud) 

 498 508 518 528 539 550 561 572 583 583 595 

Dubbeltelling onderhoud c.a.  -84 -86 -87 -89 -91 -93 -95 -96 -98 -98 -100 
Boven norm (al dan niet in begroting 

instelling) 
 51 52 53 54 55 56 57 59 60 60 61 

Totaal nodig  769 784 800 816 832 849 866 883 901 901 919 
             

Verschil  -220 -224 -229 -233 -238 -243 -248 -253 -258 -258 -263 
             

Verschil totaal  -367 -374 -382 -402 -397 -405 -413 -422 -443 -458 -531 
             

Opstartfee  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
             

Totaal  -387 -374 -382 -402 -397 -405 -413 -422 -443 -458 -531 
             

Opmerkingen             
1) Kapitaallasten zijn gedekt, 

vervanging via IP (groot risico) 
            

2) Groot onderhoud niet meegenomen,             



dekking IP (groot risico) 
3) Directe exploitatielasten o.b.v. norm 

indexering 2000-2006 2% per jaar in 
kolom Indien nodig geschoond met 

huurderonderhoud 

            

4) Huurderonderhoud: planning cf 
overzicht SO; jaarlijks gezamenlijk 

noodzakelijk onderhoud te bepalen. 

            

5) Het subsidie (en dus de kosten) 
wordt  jaarlijks geindexeerd met 

gemeentelijke indexering (in overzicht 
2%), dit sluit niet aan bij de indexering 
die SO voor onderhoud hanteert (4%). 

            

6) Boven norm: de SSCH heeft € 
51.000 meerkosten voor directe 

huisvestingslasten in de begroting 
opgenomen. Let op: dit is alleen 

mogelijk omdat de SSCH een subsidie  

            

    voor 2 podia ontvangt en slechts 1 
podium exploiteert. Bij opening van de 

schouwburg zal dit opnieuw bekeken 
moeten worden. 

            

7) In het eerste jaar is daarnaast nog 
een opstart fee nodig 

            

             
Norm geindexeerd van 2000 naar 2006             

450             
459             
468             
477             
487             
497             

 
Toneelschuur       2011 e.v.   

kapitaallasten          
Beschikbaar          

B2006 (na 2006 vrijval budgettair 
neutraal) 

 738 738 738 738 738 738   

Totaal beschikbaar  738 738 738 738 738 738   
          

Nodig          
Bij afschrijven per 2004  822 822 822 822 822 822   

Totaal nodig  822 822 822 822 822 822   
          

Verschil  -84 -84 -84 -84 -84 -84   
          
Dekking uit reeds afgeschreven tot 2004 

(327)(159) 
 84 75 0 0 0 0   

          
Verschil  0 -9 -84 -84 -84 -84   

          
Kosten gemeente Haarlem (SO)          

Beschikbaar          
Directe exploitatiekosten  0 0 0 0 0 0   

Onderhoudskosten  0 0 0 0 0 0   
Indirecte exploitatiekosten  0 0 0 0 0 0   

Financiele kosten (is kapitaallasten)  0 0 0 0 0 0   
Totaal beschikbaar  0 0 0 0 0 0   

          
Nodig          



Directe exploitatiekosten  56 57 58 59 61 62   
Onderhoudskosten (exclusief groot 

onderhoud) 
 14 14 15 15 15 15   

Indirecte exploitatiekosten  0 0 0 7 0 0   
Financiele kosten (is kapitaallasten)          

Totaal nodig  70 71 73 81 76 77   
          

Verschil  -70 -71 -73 -81 -76 -77   
          

Bedrijfsplan instelling          
Beschikbaar          

Servicekosten  0 0 0 0 0 0   
huurderonderhoud  0 0 0 0 0 0   

Exploitatie instellingen (niet dekkend!)  244 249 254 259 264 269   
Totaal beschikbaar  244 249 254 259 264 269   

          
Nodig          

Servicekosten  70 71 73 74 76 77   
huurderonderhoud (gewogen 

gemiddelde) 
 98 100 102 104 106 108   

Norm 
(energie/schoonmaak/bel.verz./onderho

ud) 

 227 232 236 241 246 251   

Dubbeltelling onderhoud c.a.  -21 -21 -22 -22 -23 -23   
Boven norm (al dan niet in begroting 

instelling)  
 17 17 18 18 18 19   

Totaal nodig  391 399 407 415 423 432   
          

Verschil  -147 -150 -153 -156 -159 -162   
          

Verschil totaal  -217 -230 -310 -321 -319 -324   
          

Opstartfee  20 0 0 0 0 0   
          

Totaal  -237 -230 -310 -321 -319 -324   
          

Opmerkingen          
1) Kapitaallasten zijn gedekt, 

vervanging via IP (groot risico) 
         

2) Groot onderhoud niet meegenomen, 
dekking IP (groot risico) 

         

3) Exploitatielasten o.b.v. norm 
indexering 2000-2006 2% per jaar in 

kolom Indien nodig geschoond met 
huurderonderhoud 

         

4) Huurderonderhoud: planning cf 
overzicht SO; jaarlijks gezamenlijk 

noodzakelijk onderhoud te bepalen. 

         

5) Het subsidie (en dus de kosten) 
wordt  jaarlijks geindexeerd met 

gemeentelijke indexering (in overzicht 
2%), dit sluit niet aan bij de indexering 

die . 

         

SO voor onderhoud hanteert (4%)          
6) Boven norm: de TS heeft € 2.000 

boven de norm opgenomen in de 
exploitatiebegroting, daarnaast is € 

15.000 niet begroot maar wel nodig voor 
OZB-G.  

         

Dit verhoogt het exploitatietekort tot €          



90.000. 
7) In het eerste jaar is daarnaast nog 

een opstart fee nodig 
         

8) Hersteloperatie kapitaallasten nodig 
vanaf 2004, dus 3 ton in totaal 

         

          
          
          
Norm geindexeerd van 2000 naar 2006          

206          
210          
214          
219          
223          
227          

 
Patronaat       2011 e.v. 

kapitaallasten        
Beschikbaar        

B2006 (na 2006 vrijval budgettair 
neutraal) 

 648 648 648 648 648 648 

Totaal beschikbaar  648 648 648 648 648 648 
        

Nodig        
Bij afschrijven per 2006   703 703 703 703 703 703 

Totaal nodig  703 703 703 703 703 703 
        

Verschil  -55 -55 -55 -55 -55 -55 
        
Dekking uit reeds afgeschreven tot 2004 

(172) 
 55 55 55 7   

        
Verschil  0 0 0 -48 -55 -55 

        
Kosten gemeente Haarlem (SO)        

Beschikbaar        
Directe exploitatiekosten  0 0 0 0 0 0 

Onderhoudskosten  0 0 0 0 0 0 
Indirecte exploitatiekosten  0 0 0 0 0 0 

Financiele kosten (is kapitaallasten)  0 0 0 0 0 0 
Totaal beschikbaar  0 0 0 0 0 0 

        
Nodig        

Directe exploitatiekosten  39 40 41 41 42 43 
Onderhoudskosten (exclusief groot 

onderhoud) 
 12 12 12 13 13 13 

Indirecte exploitatiekosten  0 0 0 6 0 0 
Financiele kosten (is kapitaallasten)  0 0 0 0 0 0 

Totaal nodig  51 52 53 60 55 56 
        

Verschil  -51 -52 -53 -60 -55 -56 
        

Bedrijfsplan instelling        
Beschikbaar        

Servicekosten  0 0 0 0 0 0 
huurderonderhoud  0 0 0 0 0 0 

Exploitatie instellingen (niet dekkend!)  153 156 159 162 166 169 
Totaal beschikbaar  153 156 159 162 166 169 

        



Nodig        
Servicekosten  68 69 71 72 74 75 

huurderonderhoud (gewogen 
gemiddelde) 

 49 50 51 52 53 54 

Norm 
(energie/schoonmaak/bel.verz./onderho

ud) 

 187 191 195 198 202 206 

Dubbeltelling onderhoud c.a.  -3 -3 -3 -3 -3 -3 
Boven Norm 

(energie/schoonmaak/bel.verz./onderho
ud) (al dan niet in begroting instelling) 

 0 0 0 0 0 0 

Totaal nodig  301 307 313 319 326 332 
        

Verschil  -148 -151 -154 -157 -160 -163 
        

Verschil totaal  -199 -203 -207 -265 -270 -275 
        

Opstartfee  20 0 0 0 0 0 
        

Totaal  -219 -203 -207 -265 -270 -275 
        

Opmerkingen        
1) Kapitaallasten zijn gedekt, 

vervanging via IP (groot risico) 
       

2) Groot onderhoud niet meegenomen, 
dekking IP (groot risico) 

       

3) Exploitatielasten o.b.v. norm 
indexering 2000-2006 2% per jaar in 

kolom Indien nodig geschoond met 
huurderonderhoud 

       

4) Huurderonderhoud: planning cf 
overzicht SO; jaarlijks gezamenlijk 

noodzakelijk onderhoud te bepalen. 

       

5) Het huurderonderhoud (en dus de 
kosten) wordt  jaarlijks geindexeerd met 

gemeentelijke indexering (in overzicht 
2%), dit sluit niet aan bij de indexering  

       

die SO voor onderhoud hanteert (4%).        
6) Het exploitatietekort van het 
Patronaat bedraagt volgens de 
begroting 2006: € 250.000; de 

halfjaarcijfers 2006 geven zlefs een nog 
somberder beeld. 

       

7) In het eerste jaar is daarnaast nog 
een opstart fee nodig 

       

        
        
Norm geindexeerd van 2000 naar 2006        

169        
173        
176        
180        
183        
187        

 



 

 

Toelichting bij B&W-nota MO/Cultuur/2006/562 

Verhuur en aan verhuur gerelateerde exploitatie cultuurpodia. 

Haarlem, 26 september 2006 

 

Overzicht van de structurele financiële gevolgen van 3 podia 

VERHUUR CULTUURPODIA HAARLEM  

 

De gemeente Haarlem is eigenaar en verhuurder van de nieuwe panden: Toneelschuur, Philharmonie en 

Patronaat. Deze zijn de afgelopen jaren nieuw gebouwd en/of gerestaureerd. Daarmee is een stevige 

basisinfrastructuur gecreëerd.  De gemeente wil hiermee een impuls geven aan het culturele en 

economische klimaat in Haarlem. Voor deze panden zijn huurovereenkomsten met een definitieve 

huurprijs opgesteld op basis van de nieuwe nota Grondbeleid, waarin kostendekkende huur als principe 

is genomen. Uitgangspunt is adequaat onderhoud om de panden in goede staat te behouden, naast goede 

afspraken wie waarvoor verantwoordelijk is.  

In deze nota is transparant gemaakt welke kosten de drie nieuwe panden met zich meebrengen, nu en in 

de toekomst. Het college wil in één keer een structurele oplossing geven voor de financiële lasten. Het 

college stelt in de Begroting 2007 voor het al beschikbare bedrag te verhogen met € 600.000. 

 

In de afgelopen periode is gewerkt aan het in kaart brengen van alle kosten (eigenaar- en huurderkosten) 

die de drie reeds geopende nieuwe panden met zich meebrengen: 

 het onderhoud (en de vervanging) van het gebouw en de gebouwgebonden installaties, de 

theatertechniek (deels gebouwgebonden, deels niet), 

 de servicecontracten,  

 het huurderonderhoud, vervanging inventaris etc. en  

 de belastingen en verzekeringen. 

 directe huisvestingslasten (energie, schoonmaak, beheer en beveiliging) 

Voor de drie panden is een meerjaren onderhoudsplanning gemaakt voor een periode van 40 jaar. Zo is 

een totaalbeeld ontstaan van de kosten van de nieuwe panden. Deze gedegen aanpak is nadrukkelijk 

bedoeld om het onderhoud van de nieuwe panden goed te ramen en hiervoor reserveringen te maken.  

Bij de besluitvorming over de bouw van de cultuurpodia is niet voldoende doordacht wat de financiële 

consequenties van het besluit tot nieuwbouw zouden zijn. Sinds enkele jaren is het wél gebruikelijk dat 

bij een besluit over een nieuwbouwproject alle exploitatiekosten worden geraamd, zodat dit 

meegewogen kan worden bij de besluitvorming.  

 

Verdeling van verantwoordelijkheden 

In de huurcontracten worden afspraken vastgelegd over de verschillende verantwoordelijkheden van de 

verhuurder (= gemeente) en de huurders. De eigenaarlasten zijn: kapitaallasten (verhoging i.v.m. 

herziene afschrijftermijnen), directe exploitatiekosten (verzekeringen, belastingen, beheerkosten etc.), 

regulier onderhoud (bouwkundig en installatietechnisch) en indirecte exploitatiekosten (taxatiekosten).  

De huurderlasten zijn: directe huisvestingslasten (schoonmaak, energie, verzekeringen, belastingen), 

servicekosten en huurderonderhoud. De culturele organisaties hebben de directe huisvestingslasten (€ 

945.000) en een deel van het onderhoud volgens afspraak ingebouwd in hun exploitatiebegrotingen. 

Door stijging van kosten, zoals bijvoorbeeld de energieprijzen, leidt dit nu of op termijn tot 

exploitatietekorten, maar daar komt het college in een separate nota op terug.  

 

Het college stelt voor de huurders te compenseren voor de huur en (een deel van de) service- en 

onderhoudskosten. Dit is in overeenstemming met eerdere besluitvorming hierover bij het vaststellen 

van de huurovereenkomsten met een voorlopige huurprijs.  

 



 

 

 

 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Wij hebben op 26 september de nota Verhuur en aan verhuur gerelateerde exploitatie cultuurpodia 

vastgesteld. In deze brief geven wij een korte toelichting en samenvatting van deze nota. 

 

De gemeente Haarlem is eigenaar en verhuurder van de nieuwe panden: Toneelschuur, Philharmonie en 

Patronaat. Deze zijn de afgelopen jaren nieuw gebouwd en/of gerestaureerd. Daarmee is een stevige 

basisinfrastructuur gecreëerd.  De gemeente wil hiermee een impuls geven aan het culturele en 

economische klimaat in Haarlem. Voor deze panden zijn huurovereenkomsten met een definitieve 

huurprijs opgesteld op basis van de nieuwe nota Grondbeleid, waarin kostendekkende huur als principe 

is genomen. Uitgangspunt is adequaat onderhoud om de panden in goede staat te behouden, naast goede 

afspraken wie waarvoor verantwoordelijk is.  

In deze nota is transparant gemaakt welke kosten de drie nieuwe panden met zich meebrengen, nu en in 

de toekomst. Het college wil in één keer een structurele oplossing geven voor de financiële lasten. Wij 

stellen in de Begroting 2007 voor het al beschikbare bedrag te verhogen met € 600.000. 

 

In de afgelopen periode is gewerkt aan het in kaart brengen van alle kosten (eigenaar- en huurderkosten) 

die de drie reeds geopende nieuwe panden met zich meebrengen: 

 het onderhoud (en de vervanging) van het gebouw en de gebouwgebonden installaties, de 

theatertechniek (deels gebouwgebonden, deels niet), 

 de servicecontracten,  

 het huurderonderhoud, vervanging inventaris etc. en  

 de belastingen en verzekeringen. 

 directe huisvestingslasten (energie, schoonmaak, beheer en beveiliging) 

Voor de drie panden is een meerjaren onderhoudsplanning gemaakt voor een periode van 40 jaar. Zo is 

een totaalbeeld ontstaan van de kosten van de nieuwe panden. Deze gedegen aanpak is nadrukkelijk 

bedoeld om het onderhoud van de nieuwe panden goed te ramen en hiervoor reserveringen te maken.  

Bij de besluitvorming over de bouw van de cultuurpodia is niet voldoende doordacht wat de financiële 

consequenties van het besluit tot nieuwbouw zouden zijn. Sinds enkele jaren is het wél gebruikelijk dat 

bij een besluit over een nieuwbouwproject alle exploitatiekosten worden geraamd, zodat dit 

meegewogen kan worden bij de besluitvorming.  

Maatschappelijke Ontwikkeling 

Retouradres Postbus 3333, 2001 DH Haarlem    

 
De leden van de gemeenteraad Haarlem 

 

Datum 

Ons kenmerk 
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E-mail 

Bijlage(n) 

Onderwerp 

 

28 september 2006 

MO/Cultuur/2006/587 

N. Hagedoorn 

023-5115644 

nhagedoorn@haarlem.nl 

1 

toelichting bij B&W nota Cultuur/2006/562 

 

Cultuur 



 

 

Verdeling van verantwoordelijkheden 

In de huurcontracten worden afspraken vastgelegd over de verschillende verantwoordelijkheden van de 

verhuurder (= gemeente) en de huurders. De eigenaarlasten zijn: kapitaallasten (verhoging i.v.m. 

herziene afschrijftermijnen), directe exploitatiekosten (verzekeringen, belastingen, beheerkosten etc.), 

regulier onderhoud (bouwkundig en installatietechnisch) en indirecte exploitatiekosten (taxatiekosten).  

De huurderlasten zijn: directe huisvestingslasten (schoonmaak, energie, verzekeringen, belastingen), 

servicekosten en huurderonderhoud. De culturele organisaties hebben de directe huisvestingslasten (€ 

945.000) en een deel van het onderhoud volgens afspraak ingebouwd in hun exploitatiebegrotingen. 

Door stijging van kosten, zoals bijvoorbeeld de energieprijzen, leidt dit nu of op termijn tot 

exploitatietekorten, maar daar komt het college in een separate nota op terug.  

 

Wij stellen voor de huurders te compenseren voor de huur en (een deel van de) service- en 

onderhoudskosten. Dit is in overeenstemming met eerdere besluitvorming hierover bij het vaststellen 

van de huurovereenkomsten met een voorlopige huurprijs.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

  

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 

 

 



 

 

 

 

Onderwerp:  Verhuur en aan verhuur gerelateerde exploitatie cultuurpodia  

 

Het college heeft inzichtelijk gemaakt welke structurele financiële gevolgen de drie nieuwe panden: 

Toneelschuur, Philharmonie en Patronaat met zich meebrengen en stelt de raad voor hiervoor in één 

keer een financiële oplossing te zoeken.  

 

Over de Verhuur en exploitatie van de cultuurpodia is de gemeenteraad geïnformeerd in de Nota Stand 

van zaken Cultuurpodia; knelpunten en risico’s bouw en exploitatie cultuurpodia (mei 2005). De 

gemeenteraad heeft vervolgens bij de Kadernota 2005 twee moties aangenomen: motie 22: inzicht in 

structurele exploitatie cultuurpodia d.d. 27 juni 2005 en motie 23: huurcontracten cultuurpodia d.d. 27 

juni 2005. Daarna is de gemeenteraad over de stand van zaken geïnformeerd in een brief aan 

raadscommissie Cultuur d.d. 29 september 2005 en de beantwoording schriftelijke raadsvragen van de 

PvdA d.d. 19-12-2005. 

 

Bij de Kadernota 2006 heeft de gemeenteraad vooruitlopend op de definitieve berekeningen structureel 

€ 500.000 gereserveerd voor de jaarlasten verhuur cultuurpodia. In de Begroting 2007 stelt het college 

voor dit bedrag te verhogen met € 600.000, aangezien de kosten structureel € 1,1 mln. bedragen. Het 

betreft kosten voor kapitaallasten, regulier onderhoud, exploitatiekosten voor verhuurder. Reserveringen 

voor vervangingsinvesteringen worden volgens de vigerende systematiek ondergebracht in het IP. 

Omdat dit op termijn leidt tot krapte in het investeringsbudget, stelt het college de raad voor het volume 

van het investeringsbudget op termijn te vergroten. Voor het groot onderhoud stelt het college voor een 

voorziening in te richten. De culturele organisaties hebben de directe huisvestingslasten (€ 945.000) 

ingebouwd in hun exploitatiebegrotingen. Dit leidt nu of op termijn tot exploitatietekorten, maar daar 

komt het college in een separate nota op terug. De kosten voor exploitatie van de Stadsschouwburg zijn 

nog niet in kaart gebracht. Ook hierop komt het college in een later stadium terug. 

 

 Kaderstellend  

Gezien het budgetrecht van de raad doet het college een aantal voorstellen om de kosten inzake de 

verhuur en aan verhuur gerelateerde exploitatie van de nieuwe cultuurpodia (Toneelschuur, 

Philharmonie en Patronaat) te dekken. 

 

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

 Beoogd resultaat 

Met dit voorstel beoogt het college inzichtelijk te maken welke kosten zijn verbonden aan de 

nieuwe cultuurpodia Toneelschuur, Patronaat en Philharmonie en hiervoor een financiële oplossing 

te zoeken.  

 Voor- en nadelen en eventuele risico’s 

 

Door het duidelijk beleggen van de verantwoordelijkheden en het reserveren voor 

onderhoudskosten, middelen vrijmaken voor beheer van de panden etc. wordt gerealiseerd dat de 

nieuwe panden goed onderhouden worden.  

 

In deze nota wordt ervan uitgegaan dat de culturele organisaties zelf de directe huisvestingslasten in 

de exploitatiebegroting opnemen. Dit leidt echter in alle gevallen (nu of op termijn) tot 

exploitatietekorten bij de culturele organisaties. Het college heeft ervoor gekozen deze 

exploitatieproblemen niet te betrekken in deze nota, maar hier separaat op terug te komen bij de 

Raadsstuk 

B&W datum 

Sector/afdeling 

Registratienummer 

 

(in te vullen door griffie) 

(in te vullen door griffie) 

MO/Cultuur 

Cultuur/2006/562 

 

 

Inhoud van het voorstel 

Aanleiding + fase van besluitvorming 



raad. De kosten voor exploitatie van de Stadsschouwburg zijn nog niet in kaart gebracht. Ook hier 

zal het college zodra de cijfers bekend zijn, met voorstellen aan de raad terugkomen.  

 

Het college stelt voor – volgens vigerend beleid – om de vervangingsinvesteringen via het IP te 

laten lopen. Dit betekent dat in de komende jaren een grote druk op het IP ontstaat. Het college stelt 

dan ook voor het investeringsvolume op termijn te verhogen om het noodzakelijke onderhoud in de 

stad te kunnen blijven realiseren. 

Om verdere druk op het IP te vermijden stelt het college voor een voorziening voor het groot 

onderhoud in te richten. In de periode 2006 – 2016 kan dit uit het totaal gereserveerde bedrag van € 

1,1 mln. worden gefinancierd.  

 

Financiële paragraaf 
Het college stelt de volgende financiële besluitpunten voor: 

- Het totaalbedrag van € 1,1 mln. voor de structurele jaarlasten gerelateerd aan de verhuur en 

exploitatie van de Philharmonie, het Patronaat en de Toneelschuur ten laste van de algemene 

middelen te brengen. 

- De afschrijving van de investeringskosten voor de drie cultuurpodia te starten in het jaar na 

opening en de vrijval van de afschrijvingslasten te doteren aan een bestemmingsreserve.  

- Een voorziening voor groot onderhoud aan de 3 cultuurpodia in te richten. Voor de periode 

2006 – 2016 kunnen de kosten hiervan gedekt worden uit de bovengenoemde € 1,1 mln. Daarna 

moet alternatieve dekking gevonden worden. 

- De noodzakelijke reserveringen voor vervangingsinvesteringen in het Investeringsplan op te 

nemen en de per 2012 vrijvallende dotatie aan het Projectenfonds ad € 909.000 te bestemmen 

voor volume-uitbreiding van het Investeringsplan. 

- Jaarlijks de benodigde huurderonderhoudskosten en servicekosten aan de huurders ter 

beschikking te stellen. De kosten hiervan zijn gedekt in de € 1,1 mln. structurele jaarlasten. 

 

Communicatie 

 De betrokken culturele organisaties zullen direct na besluitvorming door college op de hoogte 

gesteld worden van de voorstellen.  

 

Planning 

 De voorstellen zijn financieel verwerkt in de Bestuursrapportage 2006-2 en Begroting 2007. 

Deze nota wordt door het college gelijktijdig met de Begroting 2007 vastgesteld en aan de raad 

voorgelegd.  

 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. De resterende structurele jaarlasten gerelateerd aan de verhuur en exploitatie 

van de Philharmonie, het Patronaat en de Toneelschuur ad € 600.000 ten laste 

van de algemene middelen te brengen en te betrekken bij de samenstelling van 

de Begroting 2007 en de jaarlasten 2006 te betrekken bij de Bestuursrapportage 

2006-2. 

 

2. De afschrijving van de investeringskosten voor de Toneelschuur, de 

Philharmonie en het Patronaat te starten in het jaar na opening en de vrijval van 

de afschrijvingslasten ad € 1.391.000 te doteren aan een bestemmingsreserve 

kapitaallasten cultuurgebouwen. 

 

3. Een voorziening onderhoudskosten cultuurpodia in te richten en de jaarlijkse 

dotatie voor de periode 2006 – 2016 te dekken uit de restant reservering huur 

cultuurpodia. 

 

4. De noodzakelijke reserveringen voor vervangingsinvesteringen in het 

Investeringsplan op te nemen en de per 2012 vrijvallende dotatie aan het 



Projectenfonds ad € 909.000 te bestemmen voor volume-uitbreiding van het 

Investeringsplan. 

 

5. Jaarlijks de benodigde huurderonderhoudskosten en servicekosten aan de 

huurders ter beschikking te stellen. Hierbij is de ASV van toepassing, met dien 

verstande dat het niveau van huurderonderhoud jaarlijks tussen huurder en 

verhuurder wordt bepaald. Deze kosten worden gedekt uit de € 600.000 

genoemd in besluit 1. 

 

6. Voor de cultuurpodia op de volgende punten af te wijken van het door de 

gemeenteraad vastgestelde model kostprijsdekkende verhuur: instapfee, 

leegstandsrisico, voorziening debiteuren en onderhoud. 

 

7. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit. 

8. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie 

Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht. 

 

De secretaris    De burgemeester 

 

 

 



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 

1. De resterende structurele jaarlasten gerelateerd aan de verhuur en 

exploitatie van de Philharmonie, het Patronaat en de Toneelschuur ad € 

600.000 ten laste van de algemene middelen te brengen en te betrekken bij 

de samenstelling van de begroting 2007 en de jaarlasten 2006 te betrekken 

bij de Bestuursrapportage 2006-2 

 

2. De afschrijving van de investeringskosten voor de Toneelschuur, de 

Philharmonie en het Patronaat te starten in het jaar na opening en de vrijval 

van de afschrijvingslasten ad € 1.391.000 te doteren aan een 

bestemmingsreserve kapitaallasten cultuurgebouwen. 

 

3. Een voorziening onderhoudskosten cultuurpodia in te richten en de 

jaarlijkse dotatie voor de periode 2006 – 2016 te dekken uit de restant 

reservering huur cultuurpodia (zie besluit 1.). 

 

4. De noodzakelijke reserveringen voor vervangingsinvesteringen in het 

Investeringsplan op te nemen en de per 2012 vrijvallende dotatie aan het 

Projectenfonds ad € 909.000 te bestemmen voor volume-uitbreiding van het 

Investeringsplan. 

 

5. Jaarlijks de benodigde huurderonderhoudskosten en servicekosten aan de 

huurders ter beschikking te stellen. Hierbij is de ASV van toepassing, met 

dien verstande dat het niveau van huurderonderhoud jaarlijks tussen 

huurder en verhuurder wordt bepaald. Deze kosten worden gedekt uit € 

600.000 genoemd in besluit 1. 

 

6. Voor de cultuurpodia op de volgende punten af te wijken van het door de 

gemeenteraad vastgestelde model kostprijsdekkende verhuur: instapfee, 

leegstandsrisico, voorziening debiteuren en onderhoud. 

 

 

 

 

 

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie) 

 

 

De griffier     De voorzitter 
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