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Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit: 

1. Het college besluit de subsidie 2016 aan Stichting Hart vast te stellen op 

       € 1.630.648. 

2. Het college besluit de subsidie combinatiefuncties 2016 aan Stichting Hart 

vast te stellen op € 139.500. 

 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Stichting Hart (hierna: Hart) heeft de verantwoording over de in 2016 van de gemeente 

Haarlem ontvangen subsidies ingediend. Hart verzorgt in opdracht van de gemeente Haarlem 

een breed cursusaanbod en coördineert vele projecten op het gebied van cultuureducatie. 

Het college stelt de subsidies aan Hart vast, omdat deze organisatie onder verhoogd 

gemeentelijk toezicht staat (paragraaf verbonden partijen in de programmabegroting). 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2014/13-november/20:00/20-20-uur--Gemeentelijke-borgtocht-voor-reorganisatie-Stichting-Hart-JvdH/2014336999-2-Collegebesluit-Gemeentelijke-borgtocht-reorganisatie-Stichting-Hart-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2017/10-januari/10:00/Meerjarenafspraken-2017-2020-diverse-culturele-instellingen/2016519279-02-Meerjarenafspraken-2017-2020-diverse-culturele-instellingen-1.pdf
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2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit de subsidie 2016 aan Stichting Hart vast te stellen op € 1.630.648. 

2. Het college besluit de subsidie combinatiefuncties 2016 aan Stichting Hart vast te 

stellen op € 139.500. 

 

3. Beoogd resultaat 

Vaststelling van de in 2016 aan Hart verleende subsidies. 

 

4. Argumenten 

Het besluit past in het ingezet beleid. 
De subsidie aan Hart past binnen de doelen van de gemeentelijke begroting, Programma 4.2 

Economie, toerisme en cultuur. De gemeente en Hart zijn meerjarenafspraken 

overeengekomen voor de periode 2017-2020. 

 

Organisatorische maatregelen in 2016 doorgevoerd  

In het Jaarverslag 2016 (bijlage 1) maakt Hart duidelijk dat het de in 2015 ingezette lijn 

richting een structureel gezonde organisatie heeft voortgezet door middel van een mix van 

bezuinigen, hervormen en investeren. Het beleid rust op vier pijlers: 

1. Verstevigen van de rol van de afdeling Cultuur in School; 

2. Efficiency en hervorming binnen de afdeling Cultuur in Vrije Tijd; 

3. Ombouwen van de afdeling Huren bij Hart naar Thuis bij Hart; 

4. Verstevigen van het externe netwerk: samenwerking culturele partners. 

 

Na de verhuizing in 2014 naar de locaties Kleine Houtweg 18 en 24a heeft Hart een 

omvangrijke reorganisatie doorgevoerd waarbij ca. 40 muziekdocenten uit dienst zijn gegaan 

en als zelfstandig ondernemer binnen de Vereniging Hart Muziekschool op de nieuwe locatie 

als huurder zijn teruggekeerd. Samenhangend daarmee zijn ook 7 ondersteunende 

medewerkers (gedeeltelijk) ontslagen. 

 

Inhoudelijke vernieuwingsslag 

In het in 2016 opgestelde meerjarenbeleidsplan 2017-2020 “Hart 3.0” wordt de scherpere 

focus op het Cultuuronderwijs in het Primair onderwijs (en in toenemende mate ook in het 

Voortgezet onderwijs) en de netwerk-functie van Hart verwoord. Samen met een sterk 

verbeterde beheersing van kosten en inkomsten en verdere professionalisering van de 

organisatie is hiermee een solide basis gelegd voor een gezond meerjarenperspectief. 

De Vereniging Hart Muziekschool kent een verheugende toename van het aantal leerlingen. 

De samenwerking tussen Hart en Patronaat (Popcentrum Haarlem) geeft de popmuziek-scene 

in Haarlem een nieuwe impuls. In 2016 werd het tijdelijk oefenruimtecomplex ‘Slachthuis’ 

op het Slachthuisterrein geopend. 

 

Een uitgebreide verantwoording van het Cultuurmenu 2016 in de regio Zuid-Kennemerland 

is in het Jaarverslag opgenomen, evenals een activiteitenverslag van zowel Cultuur in Vrije 

Tijd, Cultuur in School als Thuis bij Hart (zie de bijlagen). 

 

Continuïteit van functie combinatiefunctionarissen 

Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, 

maar werkzaam is voor zowel het onderwijs als cultuur. Bij Hart zijn 4,5 fte 
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combinatiefunctionarissen werkzaam in het onderwijs. Zij stellen o.a. het Cultuurmenu 

samen en richten zich op het muziekonderwijs in de Haarlemse wijken (project Muzieklab). 

Het Rijk (uit de Impuls brede scholen sport en cultuur), de gemeente Haarlem en de 

uitvoerende organisatie Hart bekostigen samen de combinatiefunctionarissen bij Hart. Hart 

ontvangt hiervoor subsidie via de gemeente Haarlem, € 139.500 in 2016. 

Een uitgebreide verantwoording van de Combinatieregeling 2016 is bijgevoegd (bijlage 2). 

 

Financiën 

Positief resultaat over 2016 

Hart sluit het boekjaar 2016, na aftrek frictiekosten, af met een positief resultaat van  

€ 303.419 en voegt dit toe aan het negatieve eigen vermogen, dat daardoor per saldo uitkomt 

op € -1.118.600. 

De toelichting hierover is als volgt: Hart heeft in 2016 enkele (incidentele) meevallers gehad, 

zoals gunstige afboekingskwesties, waardoor het resultaat veel positiever is dan begroot. Het 

onverwachte vertrek van vast personeel zorgde voor een meevaller op de salarislasten. Een 

andere meevaller werd gevonden in de marketingkosten. Hart heeft minder geprogrammeerd 

en de cursussen die gepland waren gingen ook alleen door als ze rendabel waren. Deze 

andere werkwijze is in 2016 ingevoerd. 

 

Social Return 

In het Jaarverslag 2016 verantwoordt Hart dat de inspanningen rond Social Return nog in de 

kinderschoenen staan, vooral door de reorganisatie. Hart staat open voor maatschappelijke 

stages en wil meer met SROI doen. Met Hart vindt daarom nader overleg plaats over de wijze 

waarop SROI beter kan worden ingevuld in de komende jaren. De gemeente Haarlem ziet nu 

geen reden om het subsidie aan Hart te korten, gelet op de reorganisatie en andere 

ontwikkelingen. De subsidie is rechtmatig besteed. 

 

Communicatie & Participatie:  
Hart publiceert een publieksversie van het Jaarverslag 2016 op de eigen website. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

De financiële positie van Hart is kwetsbaar. Er is geen weerstandsvermogen om eventuele 

tegenvallers op te kunnen vangen. De gemeentelijke borgtocht voor de door Hart in verband 

hiermee aangegane lening (kenmerk 2014/336999, Gemeentelijke-borgtocht-voor-

reorganisatie-Stichting-Hart) vormt een risico. 

Bij lineaire aflossing van de lening en rente is Hart binnen 10 jaar schuldenvrij (in 2024) en 

heeft zij een bescheiden eigen vermogen opgebouwd. Dit lijkt haalbaar, gelet op de 

doorgevoerde maatregelen en bovenstaande ontwikkelingen bij Hart. 

 

6. Uitvoering 

De subsidies zijn in 2016 besteed. Hart wordt over de vaststelling van de subsidies 

schriftelijk geïnformeerd. 

 

7. Bijlagen 

Bijlage 1: Jaarverslag 2016 Stichting Hart en bijlagen. 

Bijlage 2: Verantwoording Combinatieregeling 2016 Primair onderwijs en Voortgezet 

onderwijs Hart Cultuur in School. 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2014/13-november/20:00/20-20-uur--Gemeentelijke-borgtocht-voor-reorganisatie-Stichting-Hart-JvdH/2014336999-2-Collegebesluit-Gemeentelijke-borgtocht-reorganisatie-Stichting-Hart-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2014/13-november/20:00/20-20-uur--Gemeentelijke-borgtocht-voor-reorganisatie-Stichting-Hart-JvdH/2014336999-2-Collegebesluit-Gemeentelijke-borgtocht-reorganisatie-Stichting-Hart-1.pdf

