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1. Het college stelt de raad voor om:
 Art. 3, lid d. van de Subsidieverordening Amateurkunst m.i.v. 1 januari 2010 te laten vervallen.
 M.i.v. 1 januari 2010 toe te voegen: Art. 5, lid 13:

Indien meer dan 25% van de leden van de vereniging buiten de gemeente Haarlem woonachtig
is, wordt de subsidie verminderd met het percentage waarmee het aantal buiten de gemeente
Haarlem woonachtige leden van de vereniging de 25% overschrijdt.

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. De betrokken verenigingen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. Het besluit

wordt gepubliceerd in de Stadskrant.
4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover

een advies heeft uitgebracht
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Onderwerp: Aanpassing Subsidieverordening Amateurkunst
Reg.nummer: 2009/180880

1. Inleiding
De gemeente Haarlem stelt subsidiegelden beschikbaar voor
amateurkunstverenigingen ter bestrijding van de kosten van artistieke leiding, huur
repetitieruimte en secretariaatskosten.. E.e.a. gebeurt op basis van de
Subsidieverordening Amateurkunst.
Bij de invoering van de nieuwe Subsidieverordening Amateurkunst per 1.1.2008
zijn, strevend naar een zo eenvoudig mogelijke regeling, ten opzichte van de
voorgaande verordening de bepalingen met betrekking tot het vereiste ledental
gewijzigd.

In de oude verordening van voor 1 januari 2008 luidde dit als volgt:

Art. 18 c. Indien meer dan 25% van de leden van de vereniging buiten de gemeente
Haarlem woonachtig is, wordt de basissubsidie verminderd met het percentage
waarmee het aantal buiten de gemeente Haarlem woonachtige leden van de
vereniging de 25% overschrijdt.

In de huidige verordening is het volgende opgenomen:

Art. 3, lid d: Van de actieve leden is tenminste 50% woonachtig in de gemeente
Haarlem.

Dit artikel heeft in 2008 geleid tot subsidieweigering aan verenigingen, en tegelijk
verhoging ten opzichte van 2007 van de subsidie aan een aantal verenigingen (met
een ledental van tussen de 50 en 75% Haarlemmers).

Vanuit alle disciplines van het amateurveld, waaronder de Haarlemse
Korenfederatie, die ca. de helft van alle gesubsidieerde verenigingen
vertegenwoordigt, zijn signalen afgegeven m.b.t de onredelijkheid en
onwenselijkheid van het artikel, en is verzocht deze weeffout te herstellen.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor om:

 Art. 3, lid d. van de Subsidieverordening Amateurkunst m.i.v. 1 januari
2010 te laten vervallen.

 M.i.v. 1 januari 2010 toe te voegen: Art. 5, lid 13:
Indien meer dan 25% van de leden van de vereniging buiten de gemeente
Haarlem woonachtig is, wordt de subsidie verminderd met het percentage
waarmee het aantal buiten de gemeente Haarlem woonachtige leden van de
vereniging de 25% overschrijdt.

3. Beoogd resultaat
Het voorstel leidt tot een evenwichtiger verdeling van de beschikbare
subsidiegelden, en biedt tevens de verenigingen met minder dan 50% Haarlemse
leden de mogelijkheid aanspraak te maken op subsidie.
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4. Argumenten
Het uitsluiten van subsidie van in Haarlem gevestigde verenigingen die weliswaar
minder dan 50% Haarlemse leden hebben, maar hun activiteiten volledig op
Haarlem richten en daarmee een waardevolle bijdrage leveren aan het culturele
klimaat in de stad, is onwenselijk.

5. Uitvoering
De betrokken verenigingen zullen worden geïnformeerd over het besluit. De
aangepaste verordening zal worden gepubliceerd in de Stadskrant.

6. Bijlagen
Aangepaste Subsidieverordening Amateurkunst, datum inwerkingtreding 1 januari

2010

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
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De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:
 Art. 3, lid d. van de Subsidieverordening Amateurkunst m.i.v. 1 januari

2010 te laten vervallen.
 M.i.v. 1 januari 2010 toe te voegen: Art. 5, lid 13:

Indien meer dan 25% van de leden van de vereniging buiten de gemeente
Haarlem woonachtig is, wordt de subsidie verminderd met het percentage
waarmee het aantal buiten de gemeente Haarlem woonachtige leden van de
vereniging de 25% overschrijdt.

Gedaan in de vergadering van ….………

De griffier, De voorzitter,
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Subsidieverordening Amateurkunst gemeente Haarlem

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. activiteiten de artistiek gerichte werkzaamheden van een instelling;
b. actieve leden contributiebetalende leden van een instelling, die de activiteiten ervan

mede uitvoeren, dan wel bestuurlijk mogelijk maken.
c. amateurkunst kunst die niet beroepsmatig wordt bedreven;
d. instelling een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit, of een ander door het

college aanvaardbaar geacht organisatorisch kader, die zich ten doel
stelt om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten op het gebied
van amateurkunst;

e. artistieke leiding dirigent, repetitor, regisseur of choreograaf;
f. kunstcategorieën categorieën van kunstuitingen te onderscheiden in:

- instrumentale muziek: grote gezelschappen, waaronder harmonie-
orkesten, fanfares, brassbands, symfonieorkesten,
majorettekorpsen;

- vocale muziek: alle koren;
- theater/dans: alle cultuuruitingen die tot theater, muziek- of

bewegingstheater gerekend kunnen worden;
g. openbare uitvoering een door de instelling georganiseerde openbare, voor

een breed publiek toegankelijke voorstelling of concert in de
gemeente Haarlem, waaraan door publiciteitsvoering bekendheid
wordt gegeven;

Artikel 2 Subsidie

Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van de kosten voor artistieke leiding, zaalhuur
repetities en secretariaatskosten en onderhoud/verzekering muziekinstrumenten in het kader van
activiteiten op het gebied van amateurkunst.

Artikel 3 Vereisten

Een instelling kan in aanmerking komen voor subsidie, indien deze voldoet aan de volgende
vereisten:
a) De instelling is gedurende tenminste twee jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag

actief op het gebied van amateurkunst.
b) De instelling is statutair gevestigd in de gemeente Haarlem en heeft hier ook de ruimtelijke

vestigingsplaats.
c) De instelling levert naar oordeel van het college een redelijke eigen bijdrage in de kosten.
d) De instelling is, indien de mogelijkheid daartoe bestaat, aangesloten bij een federatief verband

dat plaatselijk, regionaal, provinciaal of landelijk werkzaam is.
e) De instelling verzorgt tenminste één maal per jaar een openbare uitvoering in de gemeente

Haarlem, waarmee zij zich presenteert. Tenminste één maand voorafgaand aan de uitvoering
wordt deze, middels een uitnodiging, aangekondigd bij het college.

f) In haar publiciteitsvoering (programma’s, agenda’s, affiches, persberichten, etc.) maakt de
instelling melding van het feit dat de activiteiten (mede) dankzij financiële steun van de
gemeente Haarlem worden gerealiseerd.

g) Een instelling heeft tenminste het volgende aantal actieve leden:
Instrumentale muziek
Muziekkorpsen 20
Orkesten 15
Harmonieorkesten, drumfanfarekorpsen en brassbands 20
Vocale muziek
Zang- en Oratoriumverenigingen 15
Theater en dans
Toneelgezelschappen 10
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(Volks)dansverenigingen 25
Muziektheater- of Operetteverenigingen 40

Artikel 4 Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond voor subsidies vast onder de voorwaarde dat de
gemeenteraad de bedragen daarvoor op de gemeentebegroting ter beschikking stelt.

Artikel 5 Subsidieaanvraag, en -verstrekking

1. Het college kan met inachtneming van deze verordening eens per jaar subsidie verstrekken
aan instellingen op het gebied van amateurkunst.

2. De subsidie wordt voor een jaar verstrekt.
3. De aanvraag wordt, vergezeld van een activiteitenplan, vóór 1 april van het eerste jaar (lopend

van 1 januari tot en met 31 december) van de jaarlijkse subsidieperiode ingediend.
4. Wordt een aanvraag niet binnen de gestelde termijn ingediend, dan kan het college besluiten

deze buiten behandeling te laten.
5. Voor de indiening van de aanvraag maakt de instelling gebruik van het door het college te

verstrekken aanvraagformulier.
6. Indien een instelling voor de eerste keer subsidie aanvraagt, voegt men een exemplaar van de

oprichtingsakte en de statuten en een curriculum vitae van de artistieke leiding als bijlage toe
aan het aanvraagformulier.

7. Het college bepaalt de hoogte van de maximaal te verstrekken subsidie aan de hand van de bij
de aanvraag verstrekte gegevens, welke zijn gebaseerd op het jaar voorafgaand aan de periode
waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

8. Het college beslist op de aanvraag binnen drie maanden nadat de aanvraag is ingediend.
9. Het college maakt deze beslissing schriftelijk bekend aan de aanvrager binnen drie weken

nadat zij is genomen.
10. Indien het subsidieplafond dreigt te worden overschreden na toepassing van de in deze

verordening genoemde subsidiegrondslag verlaagt het college voor de verstrekking de
subsidie naar rato.

11. Indien een instelling slechts ten dele of in zijn geheel niet heeft voldaan aan de voorschriften
of de subsidievoorwaarden, kan het college de subsidie geheel of gedeeltelijk intrekken.

12. Na afloop van een subsidieperiode wordt binnen twaalf weken een artistiek en financieel
verslag ingediend.

13. Indien meer dan 25% van de leden van de vereniging buiten de gemeente Haarlem
woonachtig is, wordt de subsidie verminderd met het percentage waarmee het aantal buiten de
gemeente Haarlem woonachtige leden van de vereniging de 25% overschrijdt.

Artikel 6 Subsidiegrondslag

1. Bij de berekening van de subsidie worden de inkomsten aan contributies en de rente-
inkomsten over bank-, giro- en spaarrekeningen e.d. betrokken. Jaarlijks worden door het
college van burgemeester en wethouders bedragen vastgesteld, die in de berekening als norm
worden gehanteerd.

2. Deze bedragen zullen jaarlijks door het college worden vastgesteld en eventueel worden
geïndexeerd op basis van een door het college vast te stellen percentage.

Artikel 7 Weigeringsgronden

De subsidieverstrekking wordt naast de in artikel 4:35, 2e lid van de Algemene Wet Bestuursrecht
genoemde gevallen in ieder geval geweigerd indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen
dat:
a. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet,

het algemeen belang of de openbare orde;
b. het prestaties betreft die gericht zijn op het uitdragen van overtuigingen en denkbeelden van

religieuze, levensbeschouwelijke en politieke aard;
c. de activiteiten niet in overeenstemming zijn met de gemeentelijke beleidsdoelen.
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d. de aanvrager doelstellingen beoogt waarbij wordt gediscrimineerd wegens godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, hetero- of homosexuale gerichtheid of
op welke grond dan ook.

e. Het bepaalde in de aanhef en onder d. laat onverlet de mogelijkheid subsidie te verstrekken ten
behoeve van prestaties gericht op specifieke doelgroepen ter opheffing van hun
maatschappelijke achterstand.

Artikel 8 Verplichtingen

1. De subsidieontvanger is verplicht om iedere wijziging ten opzichte van de gegevens die bij de
aanvraag zijn overgelegd, onmiddellijk te melden.

2. Het college van burgemeester en wethouders kan bij zijn besluiten in ieder geval
verplichtingen opleggen die:
a) strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie danwel
b) betrekking hebben op de wijze waarop of de middelen waarmee de activiteiten worden

verricht.

Artikel 9 Betaling
Jaarlijks wordt in de maand januari aan de verenigingen een voorschot ter grootte van 50% van de
in het eraan voorafgaande kalenderjaar toegekende subsidie uitbetaald. Binnen vier weken na
verstrekking wordt het resterende bedrag betaald.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van een of meerdere
bepalingen van deze regeling, wanneer deze regeling zou leiden tot onbillijkheden van
overwegende aard.

Artikel 11 Intrekking oude regelingen

De subsidieverordening Amateurkunst gemeente Haarlem ( in werking getreden op 1 januari 2008)
wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening Amateurkunst gemeente
Haarlem per 1 januari 2010.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van ---------------------

De griffier De voorzitter


