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Draagt het College op:
-om bij de begrotingsbehandeling, na overleg met het gehele
gesubsidieerde veld van
maatschappelijke, sociaal-culturele, kunstzinnige, sport- en
overige relevante Haarlemse
organisaties, te komen met een zo breed mogelijk en financieel
drempelloos aanbod op de
genoemde disciplines voor HaarlemPashouders;
-om in 2019 een zo breed mogelijk aanbod via de HaarlemPas te
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SMSR
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Kraan, A.L. van der
Email
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Telefoonnummer
023-5114061

realiseren en dit ook
zichtbaar te hebben op de site;
-Voor de gevallen waarin deelname aan de HaarlemPas toch een
exploitatienadeel met zich
brengt een bedrag van € 10.000 te reserveren in de
Programmabegroting

Stand van Zaken/afdoening
Het verruimen van de mogelijkheden van de HaarlemPas is een permanent aandachtspunt. Het college spant
zich te allen tijden in voor het vergroten van de mogelijkheden met de HaarlemPas en de vindbaarheid
hiervan. Op de startpagina van de website van Haarlem is een knop 'laag inkomen' waarachter de
minimaregelingen waaronder de mogelijkheden met de HaarlemPas genoemd worden. De activiteiten
worden (deels) vergoed via subsidie of declaratie, zoals de peuterspeelzaal, korting op de zwembaden, gratis
speeltuin en gratis bibliotheekpas. Het huidige minimabudget is geheel bestemd. De afgelopen maanden en
jaren zijn gesprekken gevoerd met partners in de stad. Dit heeft geresulteerd in de huidige kortingen voor
HaarlemPas houders.
Voor het verstrekken van nog meer activiteiten met gesubsidieerde kortingen met de HaarlemPas
is geen ruimte .
Er is een verschil in de financiering van de podia ten opzichte van de musea. Bij de podia wordt er een
verdeling afgesproken over de opbrengst van de verkoop van het aantal stoelen tussen artiest en podia.
Korting met de HaarlemPas wordt op deze wijze voor een groot deel opgebracht door de artiesten, die per
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verkochte stoel delen in de opbrengst. Een hoge korting met de HaarlemPas toepassen, zou een verandering
van de spelregels zijn. Hierbij komen de kosten voor een deel terecht bij artiesten die niet altijd ruimte
hebben in hun inkomen. De podia zullen dit in de onderhandeling met de artiest moeten gaan meenemen. In
2020 komen nieuwe afspraken met de culturele instellingen, waarbij kortingen of gratis toegang met de
HaarlemPas onderdeel zal zijn van het gesprek.
Bij de komende subsidieverdeling voor de sociale basis worden nieuwe afspraken gemaakt. Hierbij zal
expliciet gevraagd worden wat partijen gaan doen in kader van tegemoetkoming voor HaarlemPashouders.
Op 8 januari 2019 heeft het college u met de nota 'Sporten met de HaarlemPas' (2018/803664) geïnformeerd
dat er in 2019 ook sportvoorzieningen worden aangeboden aan HaarlemPashouders van 18-50 jaar.
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Bijlage bij beantwoording Motie2.01:
Met de HaarlemPas moet echt veel meer kunnen
Mogelijkheden met de HaarlemPas

Sport voor kinderen:
In Haarlem hebben we het Jeugdfonds Sport. Een kind kan elk jaar een sport uitkiezen en tot € 225
vergoed krijgen. Zwemles kan als extra sport worden gekozen. De JeugdSportPas is er voor alle
kinderen om kennis te maken met sport, ongeacht het inkomen van hun ouders. De JeugdSportPas
verstrekt al een korting van maximaal € 6.50 per uitgekozen sport. Veelal is de bijdrage voor kinderen
met een HaarlemPas hierdoor maar€ 1,-.

Sport 18+:
Sinds 2015 is er sport voor 50+ via Sportsupport. HaarlemPashouders kunnen vier sporten
uitproberen voor € 2,50 per les en krijgen € 100 korting voor de sport naar keuze. Op 8 januari 2019
heeft het college u met de nota 'Sporten met de HaarlemPas' (2018/803664) geïnformeerd dat er in
2019 ook sportvoorzieningen worden aangeboden aan HaarlemPashouders van 18-50 jaar. Deze
sportvoorzieningen zijn gelijk aan die voor 50plussers. Vanuit de SROI verplichtingen die horen bij de
gemeentelijke zorgpolis is € 5000 door Univé beschikbaar gesteld en vanuit het Minimabudget is €
10.000 beschikbaar gesteld voor deze pilot.

Cultuur zonder drempel
Haarlem heeft veel cultuur die voor iedereen gratis toegankelijk is. Zo is er Bevrijdingspop,
Stripdagen, Schalkwijk aan Zee, Parksessies, Houtfestival, Haarlem Jazz & More, Vijfhoekkunstroute,
Haarlem Draait Door, Mars der Muzikanten, Spaarneconcert, Nestival, Haarlem Cultuur Festival,
Korenlint, Kunstlijn, Hart Café op de donderdagavond, Archeologisch Museum, Draaiorgelmuseum,
Nieuwe Vide, De Vishak Zo kan iedereen ongeacht zijn inkomen deelnemen.

Cultuur voor kinderen
Het Jeugdfonds Cultuur (voorheen Jeugdcultuurfonds) biedt kinderen voor een cultuuractiviteit een
maximale bijdrage van € 450 per jaar.

Cultuur met de HaarlemPas
Met de grote culturele instellingen zijn meerjarenafspraken gemaakt over de periode 2017-2020. Het
Frans Hals Museum, Teylers Museum, Kathedraalmuseum, ABC Architectuurcentrum en
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lidmaatschap bibliotheek zijn gratis met de HaarlemPas.
Verder is er aanbod waarvoor betaald moet worden. Het Patronaat en Stadsschouwburg /
Philharmonie geven korting met de HaarlemPas. De Toneelschuur geeft korting met de HaarlemPas
en organiseert maandelijks de cultuurtafel van Veel. Voor HaarlemPashouders is er een voorstelling
plus maaltijd voor € 5. Eind 2018 heeft de Toneelschuur 100 kaarten beschikbaar gesteld voor
HaarlemPashouders wegens het 50 jarige bestaan. Dit is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage
van € 2000 vanuit Minima en Cultuur.
Met Hart wordt gesproken over kortingen op taal- of cultuuraanbod.

Kortingen zijn terug te vinden op de website: https://www.haarlem.nl/haarlempas/
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