
 

B&W-besluit: 

1. Het College van B&W stemt in met de benoeming van dhr. R. Pots, mw. M. van Tienhoven, dhr. P. 

Koppen en dhr. A. Aynan tot lid van de Adviescommissie Cultuurstimuleringsfonds Haarlem. Dhr. 

Koppen wordt tevens benoemd als voorzitter. 

2. De kosten van het besluit bedragen voor 2007 naar verwachting € 1.100,= en voor 2008 e.v. ca 

€360,=. Het besluit wordt gedekt uit programma 1, Algemeen Bestuur, product Bestuursorganen. 

3. Betrokkenen worden schriftelijk van het besluit in kennis gesteld. 

4. De commissie Ontwikkeling ontvangt het besluit ter kennisneming. 
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Bestuurlijke context 
Op 24 october j.l. heeft het College van B&W de herziene criteria vastgesteld op basis waarvan 

subsidieaanvragen ten laste van het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem worden beoordeeld. Daarbij 

werd een separate nota aangekondigd met betrekking tot de samenstelling van de adviescommissie, die 

gelet op de verruiming van de criteria én vanwege het recente vertrek van één der commissieleden dient 

te worden uitgebreid. 

De huidige leden: mw. M. Kruijswijk (ex-galeriehouder, expertise beeldende kunst), mw. S. Malaver 

(producent evenementen, expertise festivals/jongeren), dhr. B. Wijtman (v/m hoofd educatieve dienst 

Noordhollands Philharmonisch Orkest, ex-concertbezoeker Raad voor Cultuur, expertise muziek, 

cultuureducatie) en dhr J. López Piñón (theatermaker, expertise muziek- en muziektheater) blijven aan. 

 

Daarnaast zijn de volgende personen bereid gevonden om lid te worden van de adviescommissie. De 

adviescommissie verkrijgt daarmee de brede expertise die met het oog op de herziene 

beoordelingscriteria gewenst is. 

 

 Dhr. Roel Pots, Haarlems historicus, deskundig op het gebied van cultureel erfgoed resp. cultuur en 

economie. Werkzaam bij het Provinciaal Historisch Centrum Zuid-Holland; 

 Mw. Marja van Tienhoven, onafhankelijk organisator en publicist, voorzitter adviesraad van het 

Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten; 

 Dhr Peter Koppen, ex-directeur Patronaat, adviseur industrieel erfgoed, tevens financiële expertise; 

 Dhr. Asis Aynan, multiculturele expertise, journalist en columnist bij Nederlands Islamitische 

Omroep, Radio 747 AM , denieuwesamenleving.nl, tawiza.nl, amazigh.nl en magrebhia.nl. 

 

Dit besluit zal in 2007 naar verwachting tot een overschrijding van het budget presentiegelden leiden 

van ca. € 1.100,= (gebaseerd op vier vergadersessies). 

Door de opheffing van de Begeleidingsgroepen Amateurtoneel en –muziek m.i.v. 2008 wordt dit deels 

gecompenseerd en zal de overschrijding m.i.v. van 2008 ca €260,= bedragen. 

 

Commissieparagraaf: Het College stuurt dit besluit ter kennisneming.aan de Commissie 

Ontwikkeling.  
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