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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, 

 


