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Onderwerp Financiële situatie Museum Haarlem 

Geacht bestuur, 

In brieven van 16 juni respectievelijk 8 september 2015 informeert u het 
gemeentebestuur over de zorgelijke financiële situatie waarin Museum Haarlem 
zich bevindt. U schrijft ook over de bijzondere prestaties die het museum in 2013 en 
2014 heeft geleverd, mede dankzij een bescheiden exploitatiesubsidie van de 
gemeente. 

Op 7 september j l . heb ik op uw verzoek over de problemen gesproken met twee 
van uw bestuursleden en de directeur. In dat gesprek heeft u mij deelgenoot 
gemaakt van uw bezorgdheid over de continuïteit van Museum Haarlem. 
Wij hebben gezamenlijk geconstateerd dat de eenmalige subsidie voor 2013 en 
2014 van groot belang is geweest voor de professionalisering van het museum, de 
groei van het aantal bezoekers en de toename van exteme geldstromen. 

U vraagt het gemeentebestuur nu in uw brief van 8 september j l . het museum 
stmctureel te subsidiëren met een bedrag van € 55.000,-. Als reden hiervoor voert u 
aan dat het niet mogelijk is om zonder die bijdrage het museum te laten 
voortbestaan. Over het jaar 2015 dreigt een aanzienlijk tekort; sluiting van het 
museum op zeer korte termijn is daardoor een reële optie. 

Graag reageer ik op uw verzoek. 
De wijze waarop het museum zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, de vele 
activiteiten die Museum Haarlem organiseert en de manier waarop het museum zich 
presenteert in de stad verdienen veel waardering. Niet alleen van een fors groeiend 
aantal bezoekers, maar ook van het gemeentebestuur. 

Gaame bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Gedempte Oude Gracht 2, Haarlem 
www.haarlem.nl 
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Ik ben daarom voornemens op tweeërlei wijze een bijdrage te leveren aan een 
oplossing voor het museum voor de korte en lange(re) termijn. 

Voor de korte termijn denk ik vanwege de acute nood aan het verlenen van een 
(overbruggings)subsidie voor 2015 en 2016 onder bepaalde voorwaarden, zodat u in 
ieder geval tot en met 2016 de activiteiten van het museum kunt continueren. 
Om de toekenning goed te motiveren in het te nemen collegebesluit verzoek ik u 
per omgaande een nadere onderbouwing van het gevraagde bedrag van € 55.000,-
aan te leveren, opdat beoordeeld kan worden of de gehele aanvraag kan, dan wel 
moet worden gehonoreerd. 
Ik wijs u er, zoals ook op 7 september j l . besproken, nogmaals op dat een extra 
subsidie in de begroting niet was voorzien. De hoogte van de uiteindelijk toe te 
kennen subsidie zal dan ook mede afhankelijk zijn van de gevonden financiële 
ruimte binnen de Cultuurbegroting. Ik zie daartoe echter wel een mogelijkheid 
(onder voorbehoud van goedkeuring door het college), vandaar mijn voornemen. 
Na ontvangst van uw nadere onderbouwing zal ik op korte termijn aan het college 
een besluit voorleggen waarbij tevens een oplossingsrichting voor de langere 
termijn geschetst wordt. U ontvangt hierover separaat bericht. 

De denkrichting voor een mogelijke lange termijn oplossing is als volgt. 
Zoals ik u in het gesprek van 7 september j l . heb laten weten heb ik de heer 
Zoodsma, directeur van het Noord-Hollands Archief (NHA), gevraagd om na te 
denken over een vorm van verdergaande samenwerking met Museum Haarlem. 
Het NHA heeft als Regionaal Historisch Centrum een opdracht die deels parallel 
loopt met de doelstellingen die Museum Haarlem zichzelf heeft gesteld. Ik zie daar 
kansen en wellicht is er een vorm van samenwerking mogelijk die in enige vorm 
garantie kan bieden voor de continuïteit van Museum Haarlem. 

Wij zullen verschillende mogelijkheden nader onderzoeken en u daar uiteraard bij 
betrekken. Het doel is in voorjaar 2016 duidelijkheid te hebben over de mogelijke 
scenario's, waarna ik u voor een vervolgoverleg zal uitnodigen. 

Met v^e^el^ke groet. 

d ;r Hoek 


