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Op 23 november 2020 bestaat Haarlem 775 jaar. In 1245 heeft Haarlem
stadsrechten gekregen, en dat vieren we. Er zijn al veel initiatieven uit de stad
gekomen om feestelijke activiteiten te organiseren.
Met dit collegebesluit wordt duidelijkheid gegeven over de verdeling van het
jubileumbudget Haarlem 775 jaar stadsrechten voor wat betreft ondersteuning en
projectcoördinatie zodat de organisatie voor dit feestelijke jaar soepel kan
verlopen.
Voor het project 775 jaar stadsrechten heeft Haarlem €150.000 ter beschikking
gesteld.
Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie

Kadernota 2019
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/financielestukken/Kadernota-2019-incl-Bijlage-7-Optimized.pdf
Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:

Besluit College
d.d. 25 februari 2020
1.

1. Akkoord te gaan met het verdeelvoorstel (ondersteuning) van het
jubileumbudget Haarlem 775 jaar stadsrechten
2. De projectcoördinatie te beleggen bij Stichting Viering Stadsrechten 775 jaar
Haarlem
de secretaris,

de burgemeester,
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1. Inleiding
In 23 november 2020 viert Haarlem 775 jaar stadsrechten. Een bijzonder jubileum welke de
gemeente Haarlem niet onopgemerkt voorbij wil laten gaan. In de Begroting 2020 is een budget van
€ 150.000 opgenomen voor de viering van Haarlem 775 jaar stadsrechten. Een projectteam en de
Stichting Viering Haarlem 775 jaar zijn al enige tijd actief bij het plannen van deze
jubileumactiviteiten en vormen gezamenlijk de Verjaardag van Haarlem voor de bewoners van de
stad. Bij het organiseren van activiteiten hoort een projectorganisatie die zorgt voor de
verantwoordelijkheden en ondersteuning van het project.
2. Besluitpunten college
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1) akkoord te gaan met het verdeelvoorstel van het jubileumbudget Haarlem 775 jaar stadsrechten
2) de projectcoördinatie te beleggen bij Stichting Viering Stadsrechten 775 jaar Haarlem
3.Beoogd resultaat
Met de verdeling – ondersteuning en projectcoördinatie - van het jubileumbudget Haarlem 775 jaar
stadsrechten wordt de organisatie van dit feestelijk jaar verduidelijkt en kan het feestelijk jaar soepel
verlopen.
4.Argumenten
Met de verdeling van het budget wordt de ondersteuning van de overige initiatieven in de stad en
het coördineren van het project belegd bij de Stichting Viering Stadsrechten 775 jaar Haarlem.
Stichting Viering Stadsrechten 775 jaar
Haarlem

€ 70.000,-

De stichting coördineert de activiteiten
(projectcoördinatie) - in nauwe
samenwerking met de gemeente en
Haarlem Marketing - en geeft bijdragen
(financiële ondersteuning) aan kleinere
initiatieven uit de stad.

Bevrijdingspop Vrijheidsweek Haarlem*

€20.000,-

In de week voorafgaand aan
Bevrijdingsdag 2020, neemt
Bevrijdingspop Haarlem de stad over. Om
samen met ondernemers, bewoners,
omwonenden en tijdelijke bewoners een
week lang de vrijheid te vieren.

Jubileumconcert 775 & Uitmarkt
Haarlem*

€ 40.000,-

Op 15 & 16 augustus 2020 vinden er
openluchtconcerten plaats naar het idee
van ‘Viva Classic Live’. Een bijzondere
muzikale reis door 775 jaar Haarlem. Door
samenwerking met alle andere
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evenementen o.a. Haarlem Culinair,
Haarlemse SingAlong en Haarlem Jazz&
More begin augustus ontstaat er een
synergie voor de verschillende
organisatoren die het jubileum van de
stad vieren
Marketingcampagne voor de
stad/Haarlem Marketing

TOTAAL

€ 20.000,-

Haarlem Marketing wordt gevraagd de
projectcoördinatie voor de publiciteit aan
de stad te doen.

€ 150.000,-

*Het Jubileumconcert 775 (& Uitmarkt Haarlem) en Bevrijdingspop Vrijheidsweek Haarlem (75 jaar
Vrijheid Vieren) zijn twee grote initiatieven waarvoor al een reservering is gemaakt in het
beschikbare budget.
De Stichting Viering Stadsrechten 775 jaar Haarlem heeft als doel: het voorbereiden, ondersteunen,
ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van activiteiten in het kader van het evenement met de
werktitel ‘De Verjaardag van Haarlem’. De Stichting wil dat doel bereiken in actieve samenwerking
met zoveel mogelijk inwoners en organisatoren uit de gemeente Haarlem. De stichting beoogt het
algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.
De projectcoördinatie wordt ook ondergebracht bij de Stichting Viering Stadsrechten 775 jaar
Haarlem. Van de stichting wordt verwacht dat zij nauw zal samenwerken met de gemeente en
Haarlem Marketing en de projectgroep regelmatig op de hoogte zal houden van de voortgang van
het project. De verbindende en leidende rol voor de stichting is cruciaal voor het succes van het
jubileumjaar. De gemeente blijft met zitting in de projectgroep geïnformeerd over de samenwerking
en voortgang van het project.
De mogelijkheid een aanvraag te doen bij het Cultuurstimuleringsfonds blijft mogelijk. Het thema
cultuur in de wijken zou in deze aanvragen nadrukkelijk naar voren moeten komen. Verder zullen alle
overige voorwaarden van het Cultuurstimuleringsfonds blijven gelden.
5. Risico’s en kanttekeningen
Bij het beschikken van een groot deel van het totale budget en het beleggen van de
projectcoördinatie bij een externe partner geeft de gemeente de regie uit handen. Doch als de
gemeente dit niet zou doen remt het de voortgang van alle initiatieven - organisaties en bewoners van de viering Haarlem 775 jaar stadsrechten. En zonder een duidelijk aanspreekpunt zal het project
projectcoördinatie missen en feestkracht verliezen.
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6. Uitvoering
De gemeente beschikt de Stichting Viering 775 jaar Stadsrechten Haarlem op korte termijn €70.000
waarmee de stichting de projectcoördinatie en de overige initiatieven uit de stad kan faciliteren. In
deze beschikking worden aanvullende voorwaarden/eisen in relatie tot de viering van de verjaardag
van de stad opgenomen voor het besteden van het budget.
Na ontvangst van de subsidieverzoeken van Bevrijdingspop, Jubileumconcert 775 & Uitmarkt en
Haarlem Marketing worden de middelen ook beschikt aan deze organisaties aan de hand van het
verdeelvoorstel.
Voor alle subsidiebeschikkingen van het jubileumbudget zijn de geldende subsidievoorwaarden
evenementen van de gemeente van toepassing.
7. Bijlagen
Geen
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