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Stand van zaken en stappenplan Stichting Hart 

Geachte raadsleden, 

ln de raadsvergadering van 24 april j l . is aan de raad nadere informatie toegezegd 
over de ontstane situatie bij Stichting Hart na het plotse vertrek begin april van de 
heer Brouwer als directeur-bestuurder. In deze brief ga ik hier kort op in. 

De gemeente Haarlem en de leden van de Raad van Toezicht van Hart hebben in de 
maand april j l . intensief overleg gevoerd. Als reden voor het op non-actief stellen 
van de heer Brouwer geeft de Raad van Toezicht aan geen vertrouwen meer te 
hebben in de voorbereiding door de heer Brouwer van de noodzakelijke 
reorganisatie van Hart. 

Bovengenoemde gesprekken hebben nu geleid tot het per 28 april j l . aanstellen van 
de heer Haenen als interim directeur-bestuurder bij Hart. De gemeente Haarlem 
heeft samen met de Raad van Toezicht van Hart zijn opdracht opgesteld. Zo zal de 
heer Haenen een analyse maken van de financiën van Hart en maatregelen treffen 
om de begroting 2014 weer op orde te brengen. Daamaast stelt hij een advies op 
over een mogelijk nieuw bestuursmodel voor de stichting. 
De gemeente volgt dit proces op de voet, onder meer door het instellen van 
verscherpt toezicht, waaronder 2-wekelijks overleg met de heer Haenen. De 
gemeente zal ook het bedrijfsplan voor Hart en de financiële kaders toetsen. 

Begin volgende maand ontvangt de gemeenteraad een tussenrapportage, met een 
overzicht van de getroffen financiële maatregelen voor 2014 en met de mogelijke 
scenario's m.b.t. de reorganisatie die bij Hart moet worden doorgevoerd. 
De eindrapportage over de toekomst van Hart wordt vervolgens uiterlijk begin juli 
afgerond, zo is de verwachting. 

De voorbereiding van het nieuwe seizoen 2014/2015 voor Hart is volop aan de gang 
en de door Hart verzorgde lessen gaan gewoon door. Deze maand ontvangen de 
huidige cursisten een brief met een aanbod voor verlenging in seizoen 2014/2015. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
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In de zomer 2014 worden de leslokalen op de locatie Kleine Houtweg 24 
opgeleverd voor gebruik door Hart. Bij de start van het nieuwe seizoen presenteert 
Hart zich op haar nieuwe locaties. Het weekend van 29-31 augustus staat in het 
teken van de feestelijke opening van Kleine Houtweg 18 en 24, waama in de week 
van 1 t/m 6 september diverse proeflessen bij Hart kunnen worden gevolgd. 

Daarvoor is Hart zichtbaar aanwezig op zowel het Houtfestival (15 juni) als bij 
Zomer in de Zaanen (28 juni) en deelnemen aan een bibliotheekevenement in 
Haarlem (23 augustus). 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, v 
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Drs. C. Mooij 


