
 

B&W-besluit: 

1. Het College besluit tot deelname aan het project Leerbedrijf Haarlem. 

2. Het College stelt maximaal € 71.400 (incl. BTW) ter beschikking waarvan € 20.825 bij de 

uitvoering van de 1
e
 fase en het restant bij de start 2

e
 fase. De gemeentelijke bijdrage komt ten laste 

van “Leerproject pilot EZ”, kostenplaats 18620003 ( programma Economie en Toerisme, domein 

Bedrijfshuisvesting). 

3. Het College machtigt wethouder EZ opdracht te geven voor de uitvoering van de 2
e
 fase en de 

toekenning van het daarvoor benodigde budget (tot de maximaal toegekende bijdrage). 

4. Het College bevestigt bij een positief besluit de gemeentelijke deelname aan dit project richting 

Ministerie EZ middels de in de bijlage bijgesloten brief. 

5. Communicatieparagraaf: De betrokkenen ontvangen daags na de besluitvorming informatie over dit 

besluit. De portefeuillehouder geeft een perstoelichting. 

6. Het College stuurt het besluit ter kennisneming naar de commissie SO. 
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Onderwerp: “Oprichting Leerbedrijf Haarlem”. 
 

B & W-vergadering van  

 

Bestuurlijke context 
Het op te richten “Leerbedrijf Haarlem” richt zich op de organisatie van en een werkomgeving 

(broedplaats) voor creatieve bedrijfsstarters in Haarlem. Het project is een samenwerking van de 

gemeente, InHolland en de uitvoerende stichting IMMovator Cross Media Network (ICMN) en wordt 

financieel ondersteund door het Ministerie Economische Zaken vanuit het programma Pieken in de 

Delta. Het project sluit aan bij de OPH prestaties  (raadsbesluit 12-11-’04): 

 Het stimuleren van innovatieontwikkeling binnen het bedrijfsleven,  

 Het ondersteunen van starters en doorstarters en 

 De realisering van kleinschalige bedrijfshuisvesting in bedrijfsverzamelgebouwen. 

 

Het project is onderverdeeld in twee fasen, te weten 

fase 1:  De uitwerking van het projectplan, en na een succesvolle afronding, 

fase 2:  De uitvoering van het Leerbedrijf en de exploitatie gedurende de startperiode. 

Pas bij een succesvolle afronding van fase 1, als er zicht is op een continuering van het 

Leerbedrijf en een sluitende exploitatie, wordt groen licht gegeven voor fase 2..  

 

Financiën.   (Begroting bijlage B) 
De projectkosten worden verdeeld tussen de gemeente en het ministerie (elk 50 %). De bijdrage 

van de gemeente is maximaal € 71.400. Voor fase 1 is  € 20.825 beschikbaar. Het restant wordt 

toegekend als fase 1 succesvol is afgesloten. Blijven de projectkosten beperkt, leidt dat tot een 

verminderde subsidiebijdrage. Het gemeenteaandeel komt ten laste van “Leerproject pilot EZ”;  

begrotingspost 18620003 / werkorder 1827148. Deze post  is geoormerkt specifiek voor dit project. 

 

Deelnamebrief    (Bijlage C) 

Met de vaststelling door het College van dit projectvoorstel wordt de gemeentelijke deelname 

aan het project schriftelijk kenbaar gemaakt aan het ministerie EZ. 

 



 

 

 

Inleiding. 
 

In samenspraak tussen Stichting IMMovator Cross Media Network (ICMN) en de gemeente is 

het initiatief ontstaan om een leerbedrijf te vestigen voor creatieve bedrijfsstarters in Haarlem. 

ICMN is een platvorm dat zich inzet voor de versterking van de multimedia-industrie binnen de 

Noordvleugel van de Randstad. ICMN heeft diverse activiteiten opgestart en in voorbereiding 

zoals de organisatie van workshops en congressen en de vestiging van het Leerbedrijf op het 

mediapark in Hilversum. Het biedt een werkomgeving voor kansrijke multimediastarters. Het 

ministerie EZ heeft kenbaar gemaakt dat het de innovatie in kansrijke regio’s wil stimuleren.  

Vandaar dat het ministerie financieel  bijdraagt aan innovatieprojecten die de economische 

slagkracht van de regio’s versterken en in dat verband haar bereidheid kenbaar heeft gemaakt 

om projecten in de Noordvleugel, zoals “Uitbreiding Leerbedrijf” en “Kennisverbreiding in de 

Creatieve As” te ondersteunen. Het project Leerbedrijf Haarlem maakt onderdeel uit van de 

initiatieven die aanspraak kunnen maken op een financiële bijdrage van het ministerie. 

 

 

Kaders 

 

In het OPH II, pijler Economie, zijn programmaonderdelen vastgesteld die aanleiding vormen 

voor het initiatief Leerbedrijf Haarlem. Het stimuleren van innovatieontwikkeling binnen het 

bedrijfsleven, het ondersteunen van starters en doorstarters en de realisering van kleinschalige 

bedrijfshuisvesting in bedrijfsverzamelgebouwen zijn in prestatieovereenkomsten vastgelegd. 

Het op te richten Leerbedrijf sluit goed aan op deze OPH-prestaties.  

Haarlem maakt deel uit van de creatieve as (van Utrecht, Amsterdam tot Haarlem). In dit 

verband wordt gewerkt aan de internationale profilering als kansrijk vestigingsgebied voor 

creatieve bedrijvigheid. De initiatieven die worden uitgewerkt, kunnen aanspraak maken op 

ondersteuning vanuit het ministerie (programma Pieken in de Delta) en de provincie.  

 

 

“Oprichting Leerbedrijf Haarlem”.  

 

Een van de initiatieven die door ICMN zijn benoemd, is de oprichting van het Leerbedrijf in 

Haarlem. Het succesvolle leerbedrijf in Hilversum dient als voorbeeld. Het Leerbedrijf vormt 

een broedplaats voor startend ondernemersschap binnen de creatieve industrie. In het project 

wordt nauw samengewerkt tussen de stichting ICMN, de gemeente Haarlem en Hogeschool 

InHolland. Het Leerbedrijf behelst de opzet van een organisatie die startend ondernemersschap 

ondersteunt en studieprojecten van studenten, gericht op het bedrijfsleven begeleidt. Het biedt 

een incubatoromgeving voor creatieve bedrijvigheid. Het project voorziet in de uitwerking van 

het plan en vervolgens de concrete huisvesting (bedrijfsgebouw) voor de starters waarbinnen 

ook de ondersteuning en begeleiding van de Hogeschool plaatsvindt. Behalve de uitwerking 

van de organisatie wordt er concreet toegewerkt naar de inrichting van het bedrijfsgebouw en 

de exploitatie daarvan in de startfase. Het uit te werken projectplan (1
e
 fase) zal duidelijkheid 

moeten scheppen over de continuering (exploitatie) van het Leerbedrijf. 

 
Het project is onderverdeeld in twee fasen, te weten 

fase 1:  De uitwerking van het projectplan, en na een succesvolle afronding, 

fase 2:  De uitvoering van het Leerbedrijf en de exploitatie gedurende de startperiode. 

 

Oprichting Leerbedrijf Haarlem 



Fase 1 wordt succesvol afgesloten als de organisatie rond het Leerbedrijf is vormgegeven, zo 

mogelijk de huisvesting van het Leerbedrijf is gevonden en de continuering daarvan, met een 

sluitende exploitatie ook na afronding van deze projectperiode haalbaar blijkt. Afhankelijk van 

de uitkomst van het projectplan wordt uitvoering gegeven aan de 2
e
 fase en de daarvoor 

benodigde middelen vrijgegeven (tot het gestelde maximum). De totale kosten bij uitvoering 

van fase1 en 2 zijn begroot op € 142.800 (incl. BTW) en komen voor rekening (fifty-fifty) van 

de gemeente en het ministerie EZ (voorlopige begroting zie bijlage B) 

 

 

Voorstel. 
 

Het gemeentebestuur besluit tot de projectopdracht voor de oprichting van het Haarlemse 

Leerbedrijf en draagt 50 % van de kosten tot een maximum van € 71.400 bij. In het project 

wordt samengewerkt met Hogeschool InHolland en de stichting ICMN. De stichting fungeert 

feitelijk als opdrachtnemer en is verantwoordelijk voor de uitwerking van het projectplan in de 

1
e
 fase. Voor de uitvoering van de 1e fase stelt de gemeente net als het ministerie EZ, op basis 

van de opgestelde begroting, € 20.825 ter beschikking. Bij de succesvolle afronding van fase 2 

vangt de 2e fase aan waarbij de gemeente en het ministerie de daarvoor gecalculeerde bijdrage 

toekennen. Indien de uitvoeringskosten van het project op onderdelen beperkt blijven ten 

opzichte van de nu opgevoerde begroting, ressorteert dat in een evenredige vermindering van 

subsidiebijdrage. Groen licht voor de 2
e
 fase vindt pas plaats als er reëel zicht is op een 

continuering van het Leerbedrijf en een sluitende exploitatie ook op langere termijn..  

Na de vaststelling door B&W van de onderhavige projectopdracht wordt de gemeentelijke 

deelname aan het project schriftelijk kenbaar gemaakt aan de stichting ICMN (zie bijlage 3). 

De stichting zal vervolgens de deelname van het ministerie EZ formeel afwikkelen (op basis 

van de voorwaarde van de ministeriële brief voor 1 maart 2006; zie bijlage D). 

 

De gemeentelijke bijdrage komt ten laste van Leerproject pilot EZ;  begrotingspost 18620003, 

werkorder 1827148. 

 

 

Aanmeldingsbrief   (Bijlage C) 

 

Als bijlage C is de conceptbrief bijgevoegd waarmee de deelname van de gemeente Haarlem 

aan het project kenbaar is gemaakt. Deze kennisgeving is gericht aan ICMN die op haar beurt 

voor de deadline van 1 maart 2006 het ministerie hiervan op de hoogte stelt, waarmee de 

rijksbijdrage is veilig gesteld. 
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