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1. Het college besluit in te stemmen met het prestatieplan 2011 van het Mondiaal Centrum.
2. De kosten van het besluit bedragen een bedrag van maximaal € 75.500,- voor de uitvoering

van het prestatieplan en een bedrag van maximaal € 87.250,- voor de huur van het pand Lange
Herenvest 122. In totaal € 162.750,- gedekt uit programma 3.

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur
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In deze collegenota legt het college de prestatieafspraken 2011 vast die Haarlem maakt met de Stichting
Mondiaal Centrum Haarlem (MCH) en de vergoeding huur voor het gebouw Lange Herenvest 122. Het
college besluit op basis van de algemene subsidieverordening.
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Onderwerp: Prestatieplan Stichting Mondiaal Centrum 2011
Reg. Nummer: 2010/371287

1. Inleiding
De Stichting Mondiaal Centrum Haarlem (MCH) is een debat – en cultuurcentrum
met als aandachtsgebieden duurzame ontwikkeling en de multiculturele
samenleving en faciliteert 20 organisaties die daar kantoor houden. Over de
uitvoering en invulling van de taken maakt Haarlem jaarlijks prestatieafspraken met
het MCH. Voor het jaar 2011 heeft het MCH een prestatieplan ingediend (inclusief
een aanvraag voor de huur van het pand Lange Herenvest 122) waarin de plannen
staan beschreven die het MCH gaat uitvoeren.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit in te stemmen met het prestatieplan 2011 van het Mondiaal

Centrum.
2. De kosten van het besluit bedragen een bedrag van maximaal € 75.500,- voor

de uitvoering van het prestatieplan en een bedrag van maximaal € 87.250,- voor
de huur van het pand Lange Herenvest 122. In totaal € 162.750,- gedekt uit
programma 3.

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie

Bestuur

3. Beoogd resultaat
Met het vastleggen van de prestatieafspraken stelt het college het MCH in staat het
debat in Haarlem over de aandachtsgebieden duurzame ontwikkeling en de
multiculturele samenleving te organiseren..

4. Argumenten
Het sluit aan op de programmabegroting
De inzet als debat- en cultuurcentrum op de aandachtsgebieden duurzame
ontwikkelingen en multiculturele samenleving sluit aan op de programmabegroting
2011 – 2015: programmadoel ‘Meedoen aan de samenleving, onderdeel sociale
samenhang en diversiteit’.

Het geven van ondersteuning aan en het faciliteren van de gebruikers in het MCH
Het MCH ondersteunt vrijwilligersorganisaties met het opzetten van projecten en
activiteiten, het verwerven van middelen hiervoor en de promotie van deze
activiteiten. Tevens geeft het MCH ondersteuning bij maatschappelijke activiteiten
en debatten die in het pand plaatsvinden. Hiermee verbetert de kwaliteit van de
activiteiten die in het MCH plaatsvinden.

Het organiseren van activiteiten en projecten
Met de organisatie van activiteiten en projecten (debatten, lezingen, film, literatuur,
exposities etc.) zorgt het MCH voor de agendering van maatschappelijke en
politieke thema’s in Haarlem.
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Het exploiteren van het gebouw Lange Herenvest 122
Met het beheer van het pand Lange Herenvest 122 biedt het MCH aan 20
organisaties kantoor-, vergader- en activiteitenfaciliteiten. Met een cursus
bedrijfshulpverlening wordt de veiligheid van de werknemers en vrijwilligers
binnen het pand vergroot. Ook wordt met de inzet van het MCH de onderlinge
samenhang van de organisaties die binnen het MCH gehuisvest zijn vergroot.

5. Financiële paragraaf
Voor de uitvoering van het prestatieplan is een bedrag van maximaal € 75.500,-
beschikbaar en voor de huur van het pand Lange Herenvest 122 een bedrag van
maximaal € 87.250,-. Dit komt ten laste van product 030201 en kostenplaats
2311.4756.3000.

6. Kanttekeningen
In de begroting 2011 is geen rekening gehouden met de huurverhoging van
maximaal 3%. De hoogte is afhankelijk van de door gemeente Haarlem afdeling
Vastgoedbeheer vast te stellen huurverhoging. Dit probleem komt jaarlijks terug
waardoor het verschil tussen het begrote bedrag en de werkelijke kosten inmiddels
€ 4.703,03 bedraagt. In 2011 wordt dit structureel opgelost bij de
begrotingsbehandeling 2012, zodat dit vanaf 2012 is geregeld.

7. Uitvoering
Het MCH ontvangt een subsidieverleningbeschikking om de prestatieafspraken
2011 uit te voeren.

8. Bijlagen
Prestatieplan MCH 2011 (ter inzage)

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester





























MCH Prestatieplan 2011

Activiteit Omschrijving Beoogd resultaat Periode
Activiteiten en projecten Productie van en podium

bieden aan debatten,
lezingen en
crossculturele
ontmoetingen

doorlopend

MCH biedt podium voor
maatschappelijk debat en
interculturele
ontmoetingen

Het MCH is hét podium
voor maatschappelijk
debat en interculturele
ontmoetingen in
Haarlem. Er worden
meer dan zestig
activiteiten
georganiseerd met ruim
2500 bezoekers

Bijdrage leveren aan het
maatschappelijk debat en
ontwikkeling visievorming
rond thema’s als duurzame
ontwikkeling en de multi
culturele stad.
Bijdragen aan participatie
en binding van de diverse
bevolkingsgroepen in
Haarlem.
Tonen van kunst als gevolg
van interculturele en
crossculturele
ontmoetingen.
Daarbij wordt op een
breed publiek gericht

Café Globaal De succesvolle serie
talkshow/ debatcafe
‘Café Globaal’ gaat haar
zesde seizoen in. Negen
afleveringen per jaar

Een kwalitatief
hoogwaardig nieuws- en en
debat- programma
waarmee nieuwe
doelgroepen worden
bereikt met een
multidisciplinair
programma: muziek,
interviews, poëzie, column,
eten en debat

Culturele Wereldreis I.s.m. Vluchtelingenwerk
Haarlem worden er een
aantal ‘Culturele
Wereldreizen’
georganiseerd. Dit zijn
programma’s waarin de
cultuur van een land
centraal staat. Met film,
muziek, poëzie,
beeldende kunst, dans en
eten

Kennismaking met diverse
culturen van
bevolkingsgroepen die ook
in Haarlem woonachtig
zijn

Cinema Globaal Maandelijks wordt een
filmavond georganiseerd
waar documentaires of
docudrama’s worden
getoon. Met inleiding en
discussie achteraf

Door middel van medium
film maatschappelijke
thema’s en onderwerpen
aan de orde stellen op een
toegankelijke wijze



Debatten en projecten die
ingaan op de politieke of
maatschappelijke
actualititeit

Bij actuele
maatschappelijke
ontwikkelingen die leiden
tot beroering of
opwinding is het MCH in
staat om daarop in te
spelen door middel van
debat, project of
anderszins. Minimaal een
maal per maand, 7 maal
per jaar

Bespreekbaar maken,
bijeenbrengen,
participeren. Inspelen en
reageren op
maatschappelijke en
politieke actualiteit

Serie tentoonstellingen in
MCH

nieuwe serie
tentoonstellingen met
werken van kunstenaars
die werken vanuit een
multi- cultureel kader
vier maal per jaar

Het tonen van de
diversiteit en
vernieuwende invloeden in
de beeldende kunst als
resultaat van de
multiculturele samenleving

Musica Globalista Serie
wereldmuziekconcerten,
o.a. i.s.m. Consevatorium
van Rotterdam, afdeling
wereldmuziek. Twee
maal per maand, 14 maal
per jaar

Creëren van het enige
podium in Haarlem e.o.
waar consequent en op
regelmatige basis
wereldmuziek is te horen.
Hierbij komen zowel
traditionele als de
modernste mengvormen
aan bod

Mondiaal Literair Maandelijkse
thematische talkshow met
schrijvers als
vertegenwoordigers van
verschillende culturen of
crosscultuur

Verrijking van cultureel
aanbod in Haarlem met een
schrijversprogramma met
een niet- westerse
achtergrond

Cursussen en workshops Op basis van vraag en
aanbod cursussen
organiseren en aanbieden

Aanvulling op bestaand
cursusaanbod in Haarlem

Opzetten van
samenwerkingsverbanden
die leiden tot nieuwe
activiteiten

Op basis van actualiteit
of verdieping
samenwerkingsverbanden
aangaan met organisaties
en individuen die leiden
tot activiteiten

(liefst meerdere malen per
week) aanbod van
(openbare) activiteiten in
het MCH



Activiteit Omschrijving Beoogd resultaat Periode
Ondersteuning en
facilitering
Inhoudelijk faciliteren en
ondersteunen
organisaties binnen en
buiten MCH

De locatie biedt de
organisaties binnen het
MCH vele mogelijkheden
om zich op een
professionele en
representatieve manier te
presenteren.
Ondersteuning wordt
gegeven bij financiële en
organisatorische vragen

Versterking organisaties
MCH

doorlopend

Aanbieden van
functionele
voorzieningen voor
kantoor- en
presentatiefuncties

Het MCH biedt goede
faciliteiten voor de
groepen die er zijn
gehuisvest. Taak voor het
MCH is deze faciliteiten
te onderhouden en uit te
bouwen

Optimaliseren van het
functioneren van de in het
MCH gehuisveste
organisaties

Ondersteuning en advies
bij problemen met
project- en
subsidieaanvragen,
Ondersteuning op
organisatorisch niveau

Het MCH heeft kennis en
ervaring op het gebied
van organisatie en
uitvoering van projecten
en financiering en biedt
deze kennis aan,
organisaties binnen en
buiten MCH

De financiële
mogelijkheden van de
gemeente worden geringer.
De noodzaak om externe
bronnen aan te bieden
worden groter.
Optimalisering van
financiële en inhoudelijke
mogelijkheden en
prestaties



Activiteit Omschrijving Beoogd resultaat Periode
beheer
beheer kent een ‘harde’
(zakelijke) en een
‘zachte’(inhoudelijke)
kant. Zie hieronder:

Beheer
inhoudelijk

Het versterken van de
onderlinge samenhang
en dynamiek in het
MCH

Betere werksfeer,
versterking onderlinge
samenwerking

doorlopend

Versterken samenhang Gezamenlijke
activiteiten, kennis
uitwisseling,
betrokkenheid

Onderlinge samenwerking
en kennisuitwisseling. Een
open en dynamische sfeer
binnen MCH

Betrekken van diensten
vanuit verschillende
culturele achtergronden
bij zowel manifestaties
als externe verhuur

Met de aanwezigheid
van diverse culturele
achtergronden in het
MCH kunnen diverse
culturele diensten
worden aangeboden.
Variërend van muziek
tot exotische hapjes en
drankjes

Een laagdrempelige
manier van cultuur
overdracht en een pr
moment voor betrokken
organisaties

Versterken van de
inpandige dynamiek

Zorgdragen voor een
levendige en actieve
sfeer

Verbeterde samenwerking

Efficiënt gebruik van de
kantoorruimtes

Ruimtes laten delen door
organisaties die
onregelmatig gebruik
maken van hun ruimtes

Hogere bezettingsgraad,
meer activiteiten in het
MCH, grotere dynamiek



Schematisch

Activiteit Omschrijving Beoogd resultaat Periode
Beheer zakelijk Onderhouden en

optimaliseren gebouw en
faciliteiten

Veiligheid en optimale
werkomstandigheden

doorlopend

Beheer en exploitatie
gebouw MCH- LHV122

Zorgdragen voor
onderhoud, veiligheid,
infrastructuur,
verzekeringen en
investeringen in gebouw
en benodigdheden.
Zorgdragen voor
financieel degelijke
exploitatie.

Klimaatneutraal MCH Het MCH wil het
gebouw als
voorbeeldproject
‘klimaatneutraal’ maken.
I.s.m. verhuurder

Het gebouw MCH stoot
minimaal CO2 uit,
energieverbruik is terug
gebracht tot een minum,
mede dankzij bewust
gebruik huurders

Organiseren
bedrijfshulpverlening
cursussen voor groepen
MCH

Wettelijk dient altijd
iemand aanwezig te zijn
die het diploma
bedrijfshulpverlening
heeft. Daartoe wordt er
jaarlijks een cursus
georganiseerd waaraan
werknemers en
vrijwilligers binnen het
MCH aan kunnen
deelnemen

Vergroten veiligheid
werknemers en
vrijwilligers MCH.
Blijvend voldoen aan de
wettelijke bepalingen van
een gebruiksvergunning

Schoonmaak en
onderhoud

Het MCH draagt zorg
voor het schoonhouden
van de gezamenlijke
ruimtes. Ook is het MCH
aanspreekbaar door de
huurders voor het
onderhoud van pand.

Een schoon en goed
functionerend gebouw

Beveiliging LHV122 Onderhoud alarmsysteem
tegen inbraak en brand

Het pand vrijwaren van
inbraak en brand

Investeringen in
gezamenlijke ruimtes
(b.v. kopieerapparaat,
geluidsinstallatie
afwasmachine etc)

Zowel door exploitatie
als door fondsaanvragen
gelden verwerven voor
noodzakelijke
investeringen

Optimaliseren
gebruikswaarde MCH



Externe verhuur
faciliteiten aan
organisaties passend
binnen de doelstelling
MCH

Financiële dekking MCH
komt voor een deel uit de
verhuur van faciliteiten
aan organisaties buiten
MCH

Sluitend dekkingsplan
MCH.
Aanvulling op aanbod van
kleinere vergader- en
bijeenkomst faciliteiten in
Haarlem. Aanvulling op
activiteiten in MCH.
Effectief gebruik ruimtes



Activiteit Omschrijving Beoogd resultaat Periode
Publiciteit, pr doorlopend

De publiciteit en pr van
het MCH krijgen extra
aandacht.

Professionalisering pr en
publiciteit.

Vergroting
naamsbekendheid en
vergroting en verbreding
bezoekersgroepen

Ontwerp en verspreiding
digitale nieuwsbrief

Het MCH geeft
regelmatig een digitale
nieuwsbrief uit waarin
opgenomen een
maandkalender met
activiteiten van
organisaties in het MCH.
Stijging van 650 naar ca
800 abonnees

Bekendmaken
programma bij abonnees

Technisch en inhoudelijk
beheer website MCH en
website
multicultureelhaarlem.nl
Vergroten van de
gebruiksmogelijkheden

Het MCH heeft de
verantwoordelijkheid
voor twee websites: de
eigen website en de
website
multicultureelhaarlem.nl.
Beiden moeten actueel,
informatief en
aantrekkelijk blijven.

Bieden van digitale
informatiebronnen van
eigen activiteiten en van
adressen, agenda en
nieuws op multicultureel
gebied

Ontwikkelen digitale
huisstijl

Alle uitingen extern van
het MCH zijn in dezelfde
huisstijl vervat

Herkenbaarheid uitingen
MCH vergroten

Uitgeven flyer/ brochure
MCH

Drukwerk waarin in een
notendop doel,
activiteiten en
organisaties MCH zijn
terug te lezen. Deze
worden maandelijks
verspreid over een vast
aantal
verspreidingspunten van
Heemstede- Velsen

Handzame pr uiting
waarmee
geïnteresseerden op een
snelle manier worden
geïnformeerd over MCH

Maandelijkse uitgave 'In
de Burgwal'

I.s.m. aantal organisaties
in de Burgwal
(Rosenstock,
Buurtkamer, Soefihuis,
RIBW) wordt een
maandelijks activiteiten-
ladder huis aan huis
verspreid

MCH en haar activiteiten
bekendmaken bij alle
buurtbewoners.
Vergroten
naamsbekendheid en
bezoekersaantallen

Activiteiten aankondigen
d.m.v. persberichten

Activiteiten laten
aankondigen in lokale en
regionale media

Vergroten
naamsbekendheid,
vergroten
bezoekersaantallen
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