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STZ/EC

Omshrijving
Besluit V erantwoordelijke
Het Colleee on te drasen voor de kademota 2015 met een concreet Vlegels, P.
voorstel te komen dat tot een toekomstbestendige oplossing leidt. In het
voorstel wordt een fysieke ruimte geboden aan een popschool en aan Email
oefenruimtes en studio's voor Haarlemse muzikale talenten, ook van vlegels@haarlem.nl
buiten de popschool.
Dit voorstel wordt begeleid met een financiële onderbouwing. T elefoonnummer
Hierbij rekening te houden met de wens dat een dergelijk onderkomen 023-5113458
minimaal een oppervlak van 1000m2 beslaat, betaalbaar is voor de
doelgroep en een langdurige oplossing biedt.

Stand van Zaken/afdoening
zie bbv 2015/199254

De motie is besproken in de commissie Ontwikkeling op 17 juni 2015. Nu vindt verdere uitwerking plaats 
om te komen tot vervangende ruimte voor de popschool (zo mogelijk in combi met oefenruimtes). Hiertoe is 
ook op 29 juni 2015 een brief verstuurd aan de raad door wethouder Van Spijk met referentienummer 
2015/252575

Op 24 september 2015 is popschool/oefenruimtes op Slachthuisterrein weer aan de orde geweest in de 
commissie Ontwikkeling. Daar zijn twee voortgangsbrieven van wethouder Van Spijk, opgesteld door Ivar 
Dijk, besproken, (data brieven 29 juni en 16 september). Zie ook bbv 2015272654. Aan de wethouder is 
opdracht gegeven met een alternatief te komen i.v.m. de te hoge benodigde investering in hal E van het 
voormalige Slachthuis.
De kredietaanvraag voor dit alternatief was in voorbereiding. De geplande behandeling van het 
collegevoorstel stond gepland voor de commissie in januari 2016.
18/11/2015: de kredietaanvraag komt te vervallen. Met de brief van wethouder Van Spijk d.d. 10 november 
2015 (kenmerk 2015/466396) is een tijdelijke oplossing voor de huisvesting van de Popschool van Hart aan 
de raad gemeld.

14/1/2016: huisvesting van het Popcentrum Haarlem wordt meegenomen in de aanbestedingsprocedure van 
het Slachthuisterrein.
9/2/2016: Hart en Patronaat dienen in februari een aangescherpt programma van eisen in voor het_________
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