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Herziening criteria Cultuurstimuleringsfonds Haarlem 
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Bestuurlijke context 
Het College heeft bij nota van 18 januari 2005 de criteria van het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem 

vastgesteld. Het fonds maakt onderdeel uit van het gemeentelijke Actieplan Cultuurbereik 2005-2008, 

met als centrale doelstelling het versterken van het cultureel bewustzijn en het vergroten van de actieve 

participatie aan kunst en cultuur. Het Rijk, de provincies en de 30 grotere gemeenten hebben 

gezamenlijk afspraken gemaakt over deze doelstelling. 

 

Bij de behandeling van de Cultuurnota 2005-2008 van de gemeente Haarlem heeft de Raad het College 

verzocht om de werkwijze bij het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem te herzien, omdat in de optiek van 

de Raad meer aanvragen op het terrein van de amateurkunst voor subsidie in aanmerking komen. De 

aanpassing van de criteria heeft geen consequenties voor de met het Rijk gemaakte afspraken. Een 

belangrijke wijziging is de overheveling van het budget voor evenementsubsidies amateurkunst naar het 

fonds, een budget dat in 2007 overigens nog volgens de vigerende amateurkunstregeling is gelabeld 

voor dit doel. Daarnaast zal het fonds ruimer dan voorheen voor aanvragen op het gebied van de 

amateurkunst openstaan. Zo zal in een separate nota de samenstelling van de adviescommissie worden 

gewijzigd en aangevuld met specifieke expertise op dit vlak. 

 

Het College is tevens expliciet verzocht aan te geven welke verschillende soorten subsidies vanuit het 

fonds zullen worden verstrekt en welke beoogde financiële inspanningen de gemeente heeft bij de 

verschillende categorieën van subsidies. 

De Raad heeft in 2006 reeds besloten tot het oormerken van budget uit het Cultuurstimuleringsfonds 

Haarlem 2007 door de in de Cultuurnota 2005-2008 van de gemeente Haarlem aangekondigde 

subsidievermindering van respectievelijk Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo en van 

Stichting Stadsorgel Haarlem ’t Kunkelsorgel ten dele terug te draaien en ten laste van dit fonds te 

compenseren (Raadsstuk 119/2006 en Raadsstuk 155/2006). 

Het voor 2007 beschikbare budget in het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem is € 265.400,=. 

 

Commissieparagraaf: Het College stuurt de herziene criteria van het Cultuurstimuleringsfonds 

Haarlem ter bespreking aan de Raad, zoals toegezegd in de Cultuurnota 2005-2008 van de gemeente 

Haarlem. 



 

Herziening criteria Cultuurstimuleringsfonds Haarlem 

Bij de behandeling van de Cultuurnota 2005-2008 van de gemeente Haarlem heeft de Raad het College 

verzocht om de werkwijze bij het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem te herzien, omdat in de optiek van 

de Raad meer aanvragen op het terrein van de amateurkunst voor subsidie in aanmerking komen. 

Het College is tevens expliciet verzocht aan te geven welke verschillende soorten subsidies vanuit het 

fonds zullen worden verstrekt en welke beoogde financiële inspanningen de gemeente heeft bij de 

verschillende categorieën van subsidies. 

 

Bijna 50% van het voor 2007 beschikbare budget in het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem is gelabeld 

vanuit het landelijke Actieplan Cultuurbereik 2005-2008. Met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap zijn door de gemeente Haarlem afspraken gemaakt over de te behalen doelstellingen met 

deze middelen. Globaal dient ongeveer de helft van het jaarlijkse budget besteed te worden aan: 

 Projecten gericht op cultuureducatie primair en voortgezet onderwijs, met name op de versterking 

van het aanbod van de culturele instellingen; (10%) 

 Projecten gericht op het stimuleren van het gebruik van cultureel erfgoed als instrument voor 

cultuureducatie en bereik van nieuwe doelgroepen; (30%) 

 Projecten gericht op versterking van het productieklimaat, met aandacht voor bereik van nieuwe 

doelgroepen. (40%) 

De andere helft van het budget is bedoeld voor de realisatie van overige projecten op het gebied van 

kunst en cultuur. Hiervan is voor de evenementsubsidies amateurkunst in 2007 een bijdrage gelabeld 

volgens de nog vigerende amateurkunstregeling. De aanpassing van de criteria heeft geen consequenties 

voor de met het Rijk gemaakte afspraken. 

 

In het aanvraagformulier is een belangrijke aanpassing het samenvatten van het projectvoorstel. 

Aanvragers dienen bovendien meteen aan te geven of de aanvraag amateurkunst, professionele kunst of 

beide betreft. Voor de adviescommissie wordt de integrale beoordeling daarmee eenvoudiger gemaakt. 

 

Argumentatie voor herziening 

 De afspraken met Ministerie van OCW dreigen nu niet gehaald te worden, omdat geconstateerd 

wordt dat te weinig ingediende subsidieaanvragen gericht zijn op de drie bovengenoemde 

categorieën. Deze drie categorieën dienen in de nieuwe opzet van het fonds te blijven bestaan, 

maar de aandacht voor deze categorieën moet daarbij tevens worden aangescherpt. 

Uitgangspunt voor de komende twee nog resterende jaren van het Actieplan Cultuurbereik moet 

zijn een verbetering van de kwaliteit van de aanvragen gericht op deze drie criteria én een 

meetbaar resultaat: het aantal projecten, een toetsbaar kwaliteitsniveau én een verhoogde 

publieksparticipatie/ vergroot en/of verbreed publieksbereik per ultimo 2008. 

 

 Een andere constatering is dat - hoewel een aantal aanvragers zich de afgelopen twee jaar op de 

bovengenoemde criteria heeft gericht - de meeste ingediende subsidieaanvragen vallen onder de 

noemer ‘Overige projecten op het gebied van kunst en cultuur’. Hier moet steviger door de 

gemeente op worden gestuurd, door een op de criteria gerichte campagne voor aanvragen en 

intensiever overleg met zowel mogelijke aanvragers als reeds door de gemeente gesubsidieerde 

instellingen. Het ambtelijk pre-advies over aanvragen vanuit de afdeling Cultuur zal 

nadrukkelijker in de adviescommissie worden meegenomen. De voorzitter van de 

adviescommissie heeft de doorslaggevende stem bij eventueel staken der stemmen. 

 

 Het Cultuurstimuleringsfonds dient eenvoudiger toegankelijk te zijn voor aanvragen op het 

gebied van de amateurkunst. Dit is een verzoek van de Raad geweest aan het College bij de 

behandeling van de Cultuurnota 2005-2008.  

Aanvragen uit de amateurkunstsector worden eenvoudiger, via dit formulier. In 2007 nog wel 

vast deel voor evenementsubsidies aan amateurs uit dit fonds (=gelabeld deel). 

 

 Het Cultuurstimuleringsfonds zal ook geschikt moeten zijn voor projecten, die specifiek het 

kruisvlak betreffen tussen cultuur en economie, en/of zich richten op de creatieve industrie. 

 



 

Dit wordt als criterium aan de huidige criteria toegevoegd. Daarbij wordt opgemerkt, dat het 

hier nadrukkelijk culturele projecten betreft die gericht zijn op nieuwe publieksgroepen én 

onderscheidend zijn voor het Haarlemse cultureel-economische profiel. 

 

 De gemeente Haarlem zal op korte termijn de nota ‘Evenementenbeleid in uitvoering’ 

vaststellen. Hierin wordt duidelijk het onderscheid verwoord tussen het op te richten 

Evenementenfonds Haarlem en het reeds bestaande Cultuurstimuleringsfonds Haarlem. 

 

De hierboven beschreven constateringen en opmerkingen leiden tot een Cultuurstimuleringsfonds 

Haarlem met één toegevoegd criterium en een verhoogd budget voor 2007. Deze herziening zal  

openbaar worden gemaakt via diverse media, zoals de gemeentelijke website, de stadskrant van  

Haarlem en door het uitbrengen van een persbericht. Hieronder staan de criteria verwoord: 

 

Algemene beoordelingscriteria 

Subsidie kan bij het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem worden aangevraagd voor activiteiten die: 

 op het gebied van de kunst- en cultuur(educatie) liggen; 

 artistiek en inhoudelijk van goede kwaliteit zijn; of, indien een activiteit op het gebied van de  

amateurkunst ligt, een kwaliteits- en/of participatiebevorderend karakter hebben; 

 van belang zijn voor het culturele klimaat in de gemeente Haarlem. 

 

Specifieke beoordelingscriteria 

Voor subsidie komen projecten en/of activiteiten in aanmerking die voldoen aan één of meerdere van de  

volgende doelstellingen of activiteitencategorieën:   

 Het project is gericht op nieuwe publieksgroepen, met name die groepen die minder dan anderen 

deelnemen aan culturele activiteiten, zoals jongeren, allochtonen of ouderen; 

 Het project betreft een nieuwe activiteit; wanneer het project georganiseerd wordt door een reguliere 

culturele instelling dient het additioneel te zijn aan het reguliere aanbod van de instelling; 

 Het project betreft bijzondere vormen van samenwerking; bij voorbeeld tussen verschillende 

kunstdisciplines, professioneel/amateur, bij het gebruik van cultureel erfgoed, verschillende 

culturele organisaties of initiatieven, of tussen kunst en andere sectoren, zoals bij voorbeeld 

onderwijs, sociaal cultureel werk, etc; 

 Het project draagt bij aan een kwalitatieve verbetering en verbreding van het aanbod voor het 

onderwijs. Het project draagt bij aan uitbreiding van de doelgroep en de totstandkoming van een 

doorlopende leerlijn. Cultuureducatief aanbod dat cultureel divers van karakter is, verdient 

bijzondere aandacht; 

 Het project bevordert het gebruik van cultureel erfgoed (musea, monumenten, archeologie en 

archieven) in het onderwijs; 

 Het project betreft specifiek het kruisvlak tussen cultuur en economie, en/of is gericht op de 

creatieve industrie. 

 

De subsidieverzoeken moeten voldoen aan de termen gesteld in de Algemene Subsidieverordening van 

de gemeente Haarlem. De criteria zijn vastgelegd in de beleidsregels onder het Actieplan Cultuurbereik 

2005-2008 van de gemeente Haarlem. 

 

Aanvraagsystematiek 

Het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem zal met onmiddellijke ingang in herziene vorm in werking 

treden. Het voorbereiden van de beoordeling van de aanvragen vergde in 2005 en 2006 met jaarlijks vier 

aanvraagronden veel ambtelijke capaciteit. Gezien de noodzakelijke formatiereductie van de gemeente 

Haarlem is besloten het aantal aanvraagronden terug te dringen. Wel wordt hierbij een redelijke 

overgangstermijn gehanteerd. 

Aanvragen voor het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem kunnen bij de gemeente Haarlem ingediend 

worden vóór 1 december 2006, vóór 1 maart 2007, vóór 1 oktober 2007 en vóór 1 maart 2008, waarna 

de aanvragen ter beoordeling worden voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie. 

 



 

Het huidige Actieplan Cultuurbereik loopt tot en met 2008. Op dit moment is onduidelijk of het 

Cultuurstimuleringsfonds Haarlem ook na 2008 kan blijven bestaan. 

Naar verwachting komt de rijksbijdrage per 1 januari 2009 te vervallen, omdat het Actieplan 

Cultuurbereik beëindigd zal worden. Maar mogelijk wordt dit programma anders ingericht. Wanneer de 

rijksbijdrage opdroogt, verdwijnt een belangrijke bron onder het jaarlijks beschikbare budget in het 

Cultuurstimuleringsfonds Haarlem. 

 

De uitvoeringsdatum voor gehonoreerde projecten wordt verruimd van binnen acht maanden (huidige 

termijn) naar binnen twaalf maanden. Daarmee blijft een tijdige projectverantwoording volgens de 

richtlijnen van het Rijk mogelijk. Het Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 dient uiterlijk 1 juni 2009  

door de gemeente Haarlem te worden verantwoord aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap. 

 

De samenstelling van de adviescommissie zal moeten worden aangepast, i.v.m. het vertrek van één van 

de huidige commissieleden én vanwege de herziening en verruiming van de criteria. In een separate nota 

zal de samenstelling van de adviescommissie op korte termijn worden gewijzigd. 

 

Financiën 

In de nieuwe Cultuurnota 2005-2008 van de gemeente Haarlem is het jaarlijkse beschikbare budget in 

het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem m.i.v. 2007 opgehoogd van € 180.000,= naar € 265.400,=. 

De Raad heeft in 2006 reeds besloten tot het oormerken van budget voor 2007 door de in de Cultuurnota 

2005-2008 van de gemeente Haarlem aangekondigde subsidievermindering van respectievelijk Stichting 

Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo en van Stichting Stadsorgel Haarlem ’t Kunkelsorgel ten 

dele terug te draaien en ten laste van dit fonds te compenseren (Raadsstuk 119/2006 inzake compensatie 

ad € 5.750,= respectievelijk Raadsstuk 155/2006 inzake compensatie ad € 6.000,=). 
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