
Mail Burgemeester Schneiders id.d. 18 juli inzake Haarlem Leeft 

 

Geachte leden van de commissie Bestuur, 
  

In de rondvraag van de commissie Bestuur wilde de heer Schrama een vraag stellen over het 

voornemen van de stichting Haarlem Leeft 
om dit jaar entree te heffen voor het door hen te organiseren evenement Haarlem Culinair. 
Aangezien de tijd beperkt was heeft de heer Schrama aangegeven de vraag schriftelijk te 

zullen stellen en heeft de portefeuillehouder aangegeven schriftelijk te zullen antwoorden. 

Met deze mail wil ik daaraan voldoen. 
  
Het klopt dat de stichting Haarlem Leeft zich gedwongen ziet om entree te gaan heffen. 
Het is de zeventiende keer dat deze stichting het evenement organiseert. 
Tot op heden kon dat altijd zonder het heffen van entree. 

Door de economische tegenwind blijkt het bijna onmogelijk te zijn om nog sponsors voor 

evenementen te vinden. 

Ook Haarlem Jazz kampt sinds kort met dit probleem. 
Om die reden heeft het college voor het jaar 2010 een noodfonds evenementen in het leven 

geroepen om ervoor te zorgen 
dat voor de stad belangrijke en beeldbepalende evenementen toch door konden gaan. 

Haarlem culinair krijgt overigens geen subsidie van de gemeente. 
De stichting Haarlem Leeft meldde mij dat men voor dit jaar een tekort op de begroting heeft 

van 30.000 Euro. 

De enige manier om het gat te dichten zou het heffen van entree zijn. (In de avonduren een 

bedrag van vijf Euro p.p.) 

Het college heeft hierover van gedachten gewisseld. 
Formeel zijn er geen beletselen om het heffen van entree toe te staan. Er is niet een apart 

besluit o.i.d. voor nodig. 

Wel wordt gemeentegrond in gebruik genomen voor een in principe commercieel evenement. 

Dat zou leiden tot een verplichting 
om precario te betalen. 
Daarop heb ik de jaarrekeningen van de stichting over de afgelopen jaren op laten vragen 

waaruit klip en klaar naar voren komt dat er geen sprake is van winst maar dat er in het beste 

geval bij goed weer een klein surplus is voor de risico's in de komende jaren. 

Het in rekening brengen van precario zou de levensvatbaarheid van het evenement nog verder 

doen afnemen. 
Het college heeft overwogen dat het voortbestaan van gratis evenementen in Haarlem ter 

discussie staat omdat sponsorinkomsten sterk teruglopen. 
Daarom hebben wij eenmalig ingestemd met de heffing van entree (althans met het niet in 

rekening brengen van precario) opdat we kunnen zien hoe dit van invloed is op de 

bezoekersaantallen en op de waardering van het evenement. 
Tot ons plezier zal Haarlem Culinair dit jaar dus weer plaatsvinden. 

Het evenement trekt heel veel bezoekers hetgeen ook blijkt uit de hoge hotelbezetting 

gedurende het weekend. 
  
Met vriendelijke groet 

  
Bernt Schneiders 
 


