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Beantwoording vragen van de heer M. Aynan inzake stopzetting
Haarlempaskorting door Toneelschuur
Aan de Raad der gemeente Haarlem
Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de
vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op
19 januari 2007 bij ons college ingekomen vragen van de heer M. Aynan en het
door het college gegeven antwoord.
De burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

Aan: het College van B&W Haarlem
Betreft: Raadsvragen ex art. 38 RvO
Geacht College van B&W,
De PvdA-fractie verzoekt u om schriftelijke beantwoording van de onderstaande
vraag ex. Art. 38 R.v.O.

De Haarlempas is in beginsel opgezet om onze minima een steuntje in de rug te
geven, om mensen die van weinig geld rond moeten komen toch de kans te bieden
om bijvoorbeeld een avondje naar de bioscoop of het theater te gaan.
Op een gegeven moment heeft men besloten om de Haarlempas voor iedereen
toegankelijk te maken. De minima krijgen de pas gratis en de overige Haarlemmers
kunnen de pas kopen. Op deze manier heeft men de stigmatiserende werking die er
van de Haarlempas uit zou gaan proberen op te heffen.
Maar er ontstond tegelijkertijd een ander probleem; de pas werd namelijk door veel
mensen aangevraagd. Voor de Toneelschuur was dat de reden om te stoppen met
het geven van korting aan Haarlempashouders, immers zij konden niet meer zien
wie de pas gekocht heeft en wie ‘m gratis gekregen heeft. Zo konden mensen die
bijvoorbeeld een ton per jaar verdienen opeens ook korting krijgen, en daar
weigerde de Toneelschuur aan mee te werken.
Op deze manier lijkt de Haarlempas zijn doel voorbij te schieten. De Toneelschuur
is de cultuurtempel bij uitstek en juist daar kunnen onze minima geen korting meer
krijgen. Terwijl het bij commerciële bioscopen als de Brinkmann en Palace nog
steeds mogelijk is om doorlopend korting op de voorstellingen te krijgen.
De PvdA-fractie wil u graag de volgende vraag stellen:
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- Kan het college alsnog in overleg treden met de Toneelschuur om kortingen op
voorstellingen in deze cultuurinstelling mogelijk te maken voor minima met een
Haarlempas?
Namens de PvdA-fractie,
Moussa Aynan

Aan de heer M. Aynan
lid van de gemeenteraad
Spaarnwouderstraat 16D
2011 AD Haarlem

Onderwerp:
Beantwoording vragen inzake
Stopzetting Haarlempaskorting door Toneelschuur

Uw brief van:
19 januari 2007

Geachte heer Aynan,
Met deze brief reageren wij op vragen die u heeft gesteld in uw brief d.d. 19 januari
2007. Aanleiding voor deze vragen was de stopzetting van de Haarlempaskorting
door de Toneelschuur.
1. Kan het college alsnog in overleg treden met de Toneelschuur om kortingen op
voorstellingen in deze cultuurinstelling mogelijk te maken voor minima met een
Haarlempas?
Ja. Wij zullen in overleg te treden met de Toneelschuur om te onderzoeken of
kortingen wederom mogelijk kunnen worden gemaakt voor minima met een gratis
Haarlempas. Over de uitkomst van het overleg zullen we u te zijner tijd nader
informeren.
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris
drs.W.J. Sledddering.
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de burgemeester
mr. B.B. Schneiders

