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1. Inleiding 

Bij de behandeling van de kadernota 2014 heeft de raad ingestemd met een pakket aan 

structurele en incidentele bezuinigingen, waaronder een aanvullende bezuiniging op Cultuur 

van € 100.000,- in 2016, € 200.000,- in 2017 en € 300.000,- vanaf 2018. Oorspronkelijk was 

dit gedacht als een bezuiniging op de musea, maar de raad heeft het college verzocht om 

samen met de cultuursector de beperkte bezuiniging op de cultuurbegroting in te vullen en 

daarbij de kleine instellingen te sparen. In de programmabegroting 2015-2019 is deze 

bezuiniging opgenomen in paragraaf 1.6 Bezuinigingen onder pakket 10 “Minder 

cultuurstimulerende maatregelen”.  

In deze nota wordt de invulling van deze aanvullende bezuiniging vastgesteld. 

 

2. Kernboodschap 

Het college informeert de raad over de invulling van de aanvullende bezuiniging op Cultuur, 

op basis van het door de cultuursector ingediende voorstel. Dit voorstel is in nauwe 

samenspraak tussen 7 grote culturele instellingen in Haarlem tot stand gekomen, partijen die 

door de gemeente worden ondersteund: Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem, 

Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem, De Toneelschuur, Patronaat, Noord-Hollands 

Archief, Hart en Bibliotheek Zuid-Kennemerland. 

Zij vullen deze bezuinigingen gezamenlijk in en ontzien daarmee de overige gesubsidieerde 

instellingen en initiatieven op de Haarlemse cultuurbegroting: 
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2016 2017 2018   

1 Bibliotheek Zuid-Kennemerland 5 15 30   

2 Frans Hals Museum/De Hallen 35 60 80   

3 Stadsschouwburg & Philharmonie 35 60 80   

4 HART 0 0 35   

5 Toneelschuur 15 25 30   

6 Noord-Hollands Archief 10 30 30   

7 Patronaat 0 10 15   

  
    

  

  TOTAAL 100 200 300   

            

 
3. Consequenties 

De grote culturele instellingen geven aan dat verdere bezuinigingen op Cultuur de 

programmering en sterke (inter)nationale positie van Haarlem als cultuurstad onder druk 

zetten. 

 

4. Vervolg 

De aanvullende bezuinigingen op Cultuur worden verwerkt in de gemeentebegroting van 

2016 e.v. 
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De betreffende 7 grote culturele instellingen ontvangen minder subsidie of een lagere 

bijdrage, zoals in de bovenstaande verdeling staat opgenomen. De aanvullende bezuiniging 

van € 300.000,- in totaal blijft voor rekening van genoemde culturele instellingen. Zij worden 

na besluitvorming geïnformeerd. 

 

Het college heeft de intentie om tot meerjarige afspraken met de culturele instellingen te 

komen, binnen de kaders van de Algemene subsidieverordening. Dit heeft een directe relatie 

met de wens van de culturele instellingen van een verminderde regeldruk vanuit de gemeente. 

Het college benadrukt gehouden te zijn aan afspraken die met de gemeenteraad worden 

gemaakt, zoals bijvoorbeeld een sluitende meerjarenbegroting. Dat kan invloed hebben op de 

gemaakte afspraken. 

 

5. Bijlagen 

Geen. 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 


