Pakket steunmaatregelen
Bijlage 3 Voortgangsrapportage 2020

Pakket steunmaatregelen
De coronacrisis heeft er onder andere toe geleid dat instellingen en organisaties die deel uitmaken
van de basisinfrastructuur van de gemeente op de terreinen van welzijn, sport, cultuur en
evenementen een aantal maanden hun activiteiten niet of onvolledig konden uitvoeren, terwijl hun
kosten grotendeels door liepen. Dat leidt bij allemaal tot financiële problemen en daardoor
mogelijk tot problemen in het voortbestaan. Als gemeente willen we deze organisaties en
instellingen, gelet op hun betekenis voor het sociaal maatschappelijk weefsel voor de stad Haarlem
laten voortbestaan. Daarom ondersteunen we hen financieel om hun acute nood als gevolg van
Covid 19 te ledigen. Daartoe stelt de gemeente een noodfonds in, primair gericht op organisaties
en instellingen die bijdragen aan publieke beleidsdoelstellingen en waar de gemeente al een relatie
mee heeft.
Het betreffen organisaties en instellingen die deel uit maken van de basisinfrastructuur. Met deze
organisaties en instellingen onderhoudt de gemeente een actieve en vaak ook financiële (subsidie-)
relatie. Zij zijn essentieel voor het functioneren van de stad en dragen bij aan de publieke
beleidsdoelstellingen van de gemeente. We nemen daarom specifiek maatregelen voor deze
organisaties en instellingen. In deze nota wordt een divers pakket steunmaatregelen
gepresenteerd, bedoeld als “eerste hulp” voor deze partijen in de stad. Er komen nog middelen van
het Rijk naar de stad, dat kan leiden tot extra maatregelen.
De gemeente besluit nu tot het instellen van een noodfonds voor de financiering van maatregelen
voor de periode tot 1 juni 2020 en sluit daarmee aan bij de systematiek van het rijk. De huidige
eerste tranche van het rijk aan compensatiemaatregelen voor gemeenten loopt tot 1 juni. Na het
zomerreces komt het rijk met een tweede tranche voor gemeenten. De grens van 1 juni betekent
dat de maatregelen van de gemeente nu zoveel mogelijk op basis van werkelijk financieel nadeel
kunnen worden gebaseerd. De maatregelen richten zich op financiële nadelen die niet door
regelingen van het rijk of de provincie worden vergoed. Als echter een bijdrage van het rijk of de
provincie alleen wordt verleend als ook de gemeente meebetaalt, geeft de gemeente daar
voorrang aan en kan de gemeentelijke bijdrage ten laste van het noodfonds komen. Na de zomer
kan het college besluiten over een eventueel vervolg aan maatregelen.
Hoewel de gemeente ook tegen nadelen oploopt in de eigen organisatie als gevolg van de
coronamaatregelen is het noodfonds echter alleen bedoeld voor derden en dus niet voor coronanadelen uit de eigen organisatie. De tegenvallers binnen de gemeentelijke begroting zijn verwerkt
in de Voortgangsrapportage 2020 (blz. 9 e.v.). Dit pakket steunmaatregelen wordt dus voor een
deel gedekt uit het noodfonds corona en voor een ander deel uit de reguliere begroting. Dit
gebeurt door begrotingsaanpassing bij de Voortgangsrapportage. Het Rijk heeft in de meicirculaire
2020 als uitgangspunt benoemd dat gemeenten er door de gevolgen van de corona-aanpak niet
slechter voor mogen komen te staan dan daarvoor. Door alle kosten en opbrengsten van derden
die samenhangen met corona te totaliseren en uit het fonds te dekken, kan de gemeente aan
andere overheden zichtbaar maken wat de kosten zijn van maatregelen en van interventies die de
gemeente moet doen om in de genoemde sectoren de overeind te houden.
Het pakket steunmaatregelen – NOODFONDS
Het gemeentelijk steunpakket richt zich primair op organisaties en instellingen die deel uit maken
van de basisinfrastructuur. Met deze organisaties en instellingen onderhoudt de gemeente een
actieve en vaak ook financiële (subsidie-)relatie. Zij zijn essentieel voor het functioneren van de
stad en dragen bij aan de publieke beleidsdoelstellingen van de gemeente. We nemen daarom
specifiek maatregelen voor deze organisaties en instellingen.
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De gemeente heeft voor de periode tot 1 juni een inventarisatie uitgevoerd bij de organisaties en
instellingen die deel uitmaken van de basisvoorzieningen voor cultuur, sport, cultuur, evenementen
en welzijn. Dat leidt tot het voorstel om een aantal maatregelen te treffen:
Cultuurinfrastructuur ondersteunen
De grote culturele instellingen (Stadsschouwburg/Philharmonie, Toneelschuur/Filmschuur,
Patronaat en Frans Hals Museum) worden slechts beperkt door het rijk gecompenseerd. Daarom
vindt compensatie van hun huur voor drie maanden plaats ten laste van het noodfonds. Ondanks
deze compensatie blijkt uit de inventarisatie dat sprake is van verliezen ten gevolge van de
coronacrisis bij deze vier en een tiental andere gesubsidieerde instellingen, van Bibliotheek tot
Vishal. Deze verliezen kunnen ten laste komen van het noodfonds, mits uit de toetsing van de
aanvraag blijkt dat er een oorzakelijk verband is met COVID 19 en compensatie noodzakelijk is voor
hun voortbestaan.
Sport op de been houden
Gemeenten ontvangen middelen van het Rijk in de vorm van een specifieke uitkering, zodat zij in
de periode 1 maart – 1 juni 2020 de huur kunnen kwijtschelden aan sportverenigingen. Naar
verwachting is deze Rijksbijdrage niet voldoende om alle verliezen op te vangen. Daarom komt het
resterende deel ten laste van het noodfonds. Daarnaast is besloten om zwembad De Houtvaart
open te stellen en om te voldoen aan de adviezen van het RIVM brengt dat extra kosten met zich
mee.
Continuïteit evenementen
Haarlem heeft een rijke traditie als het om evenementen gaat. De afgelopen periode zijn deze
allemaal afgelast, terwijl organisatoren wel al kosten hadden gemaakt. Voor de evenementen die
subsidie krijgen van de gemeente is al eerder door het college besloten (bis 2020/297184) dat zij
het reeds bestede deel van de subsidie kunnen behouden, zonder dat de prestatie is geleverd. Het
nog niet bestede deel moeten zij wel terug betalen, waarbij de gemeente deze bedragen in de
(nabije) toekomst zal besteden binnen het beleidsveld evenementen. Deze maatregel leidt niet tot
extra uitgaven ten laste van het noodfonds, maar draagt wel bij aan het in stand houden van het
sociaal-maatschappelijk weefsel van de stad, waar evenementen in Haarlem een belangrijk
onderdeel van vormen.
Welzijn/sociale basis bewaken
Geïnventariseerd wordt waar binnen de gesubsidieerde welzijnsinstellingen tekorten als gevolg van
de coronacrisis ontstaan. Daar waar acute nood ontstaat, kan deze betrokken worden bij het
noodfonds.
Onvoorziene omstandigheden
Het nu in te stellen noodfonds is bedoeld voor compensatie van geïnventariseerde nadelen voor de
periode tot 1 juni 2020. Daar wordt ook de omvang van het fonds op afgestemd, waarbij tevens
een buffer wordt opgenomen in het fonds voor onvoorziene omstandigheden. Daarmee kan het
college bijvoorbeeld acute noodsteun verlenen aan organisaties en instellingen die in
liquiditeitsproblemen komen en niet voor steun kunnen wachten. Voor de onvoorziene
omstandigheden geldt dus niet de beperking tot 1 juni.
Doel noodfonds
Het noodfonds is bedoeld voor acute ondersteuning door de gemeente van een aantal specifiek
benoemde door corona getroffen sectoren/doelgroepen die voor de cohesie en het sociaal
maatschappelijke en culturele netwerk in de stad cruciaal zijn en waarvan de continuïteit zonder
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steun in gevaar is. Het is een ondersteuningsvorm met een tijdelijk en incidenteel karakter gericht
op de meest urgente ondersteuning op korte termijn.

Reikwijdte
De verantwoordelijkheid van de gemeente ligt nadrukkelijk bij gesubsidieerde instellingen en
belastingen die de gemeente int.
Het noodfonds wordt ingezet om in de volgende sectoren/branches de voorzieningen zoveel
mogelijk in stand te houden: cultuur, sport, sociaal maatschappelijk (betreft alle organisaties uit de
sociale basis waar de gemeente een subsidierelatie mee heeft) en evenementen. De maatregelen
voor ondernemers vallen buiten het noodfonds.
De ontvangers van de bijdragen aan het noodfonds kunnen instellingen of organisaties uit de stad
zijn maar ook verbonden partijen van de gemeente. Het noodfonds wordt ingezet in situaties
waarbij er normaal vergoeding plaatsvindt voor geleverde prestaties maar waar door corona de
normale gang van zaken is verstoord. Het fonds wordt ingezet om de infrastructuur in stand te
houden.

Voor bepaling van de reikwijdte van het noodfonds is gekozen voor instellingen en
organisaties waarmee de gemeente Haarlem een directe financiële relatie heeft zoals:
• Organisaties uit de sociale basis die aantoonbaar niet uitkomen met hun subsidie en geen
reserves hebben.
• Instellingen en organisaties binnen de cultuursector en sportsector vanwege hun
betekenis voor de stad.
• De organisaties van evenementen die belangrijk zijn voor het DNA van de stad en
bezoekers naar onze stad trekken.
• In principe voorrang te geven aan alle instellingen en organisaties die in aanmerking
komen voor een Rijks- of Provinciale regeling en waarbij de noodzaak van cofinanciering
aan de orde is.
Afbakening
Het is van belang dat het Rijk en medeoverheden als één overheid optreden om het
coronavirus en de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Voor de
periode tot 1 juni heeft het kabinet al enkele maatregelen genomen, zoals op het gebied van
sport, bijstand en Wmo.
Dit pakket maatregelen heeft de focus op het in beeld brengen van de noodzakelijke
maatregelen per 1 juni jl. De coronacrisis is echter niet per 1 juni voorbij, dus blijven er
maatregelen nodig. De gemeente kiest ervoor om in lijn te opereren met het Rijk zowel voor
wat betreft de planning van de te nemen maatregelen als bij de invulling. Zoals het er nu
uitziet gaat voor het zomerreces een brief van BZK naar de Tweede Kamer over de financiële
positie van gemeenten. Het gesprek dat hierover zal plaatsvinden vormt de basis voor de
tweede tranche van het Rijk. Dat is een logisch moment om ook als gemeente per sector of
doelgroep te bezien welke extra Haarlemse maatregelen nodig zijn. Nu is het Haarlemse
noodfonds qua opzet retrospectief, na het zomerreces wordt verder in het jaar 2020 vooruit
gekeken en wordt gewerkt aan een herstelplan. De budgettaire effecten worden dan voor
zover mogelijk verwerkt in de Bestuursrapportage 2020. Als het niet mogelijk blijkt om hierop
te wachten vanwege aanvullende of nieuwe informatie kan het huidige pakket eerder worden
herijkt.
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Iedere overheidslaag heeft haar eigen verantwoordelijkheid. De gemeente rekent erop dat het
Rijk en Provincie vanuit hun eigen rol en taak hun verantwoordelijkheid nemen en doen wat
nodig is om de ongewenste effecten van de coronacrisis te bestrijden. De gemeente opereert
in het verlengde daarvan, in lijn met en in aanvulling op maatregelen van Rijk en provincie. Dat
betekent bijvoorbeeld dat de gemeente niet gaat over inkomensondersteuning. Voor minima,
ZZP’ers en andere individuele burgers bestaan regelingen op Rijksniveau, zoals de TOZOregeling en uitkeringsvoorzieningen. Daarvoor wordt het noodfonds dus niet ingezet.
Rijk en provincies kijken ook naar de mogelijkheden voor (financiële) bijdragen aan het
beperken van de nadelige effecten voor de samenleving, waaronder het steunen van
organisaties en branches die het moeilijk hebben. Zo heeft het Rijk een 2e steunpakket voor
ondernemers vastgesteld en is er een steunpakket specifiek voor de culturele sector en is er
ook geld beschikbaar voor sportverenigingen. De Provincie Noord-Holland komt met een
provinciaal noodfonds van € 10 miljoen voor cultuur, sport en dorps- en buurthuizen. De
provincie overweegt daarbij ondersteuning te verlenen aan organisaties van regionaal belang,
die niet aan in aanmerking komen voor ondersteuning door het ministerie van OCW.
Primair volgt de gemeente dus het rijksbeleid. Zaken die (mogelijk) bekostigd worden door het
Rijk of provincie komen niet in aanmerking voor dekking uit het noodfonds. De gemeente kan
waar nodig aanvullend zijn op regelingen vanuit het Rijk en provincie. In een aantal gevallen
zal de gemeente gevraagd worden om bij een Rijks- of Provinciebijdrage hetzelfde bedrag bij
te dragen. Daar kan het noodfonds voor worden ingezet. Slim inzetten van gemeentelijke
middelen hierbij is dus uitgangspunt. Maar de gemeente en niet het Rijk bepaalt daarbij de
prioriteit.
Een noodfonds is geen herstelplan. Een herstelplan heeft een langere termijn horizon en
betreft een vorm van meer structurele ondersteuning.
Termijn noodfonds
Het noodfonds is nodig zolang de pandemie duurt. Het noodfonds is primair voor het jaar 2020
bedoeld. Een eventueel herstelplan is bedoeld voor een langere tijd vanaf 2021.
Omvang en dekking fonds
Om helderheid te krijgen in de omvang van financiële hulpvragen is een inventarisatie gedaan
binnen de organisaties uit de sociale basis, de cultuursector, de sportsector en bij organisaties van
evenementen. De financiële problemen zijn voor zover bekend in kaart gebracht. Voor cultuur en
sport is de inventarisatie in eerste instantie gericht op de instellingen en organisaties die vanuit de
gemeente subsidie ontvangen.
De storting in het noodfonds corona wordt bepaald door te berekenen welke stortingen nodig zijn
om de in deze bijlage (bij de Voortgangsrapportage 2020) voorgestelde maatregelen te treffen. Het
noodfonds is dus opgebouwd op basis van een concrete inventarisatie van noden en is dus niet een
som geld die bestemming zoekt.
Soms kan worden ingerekend welke compensatie door het Rijk wordt verstrekt maar soms is
onduidelijk of er compensatie komt en voor welk bedrag. Dan wordt een inschatting gemaakt. De
omvang van het fonds is daarmee geen statisch gegeven maar zal periodiek op basis van nieuwe
gegevens en inzichten worden bijgesteld.
Zoals vermeld, naar zoals het er nu uitziet gaat voor het zomerreces er een brief van het ministerie
van BZK naar de Tweede Kamer over de financiële positie van gemeenten. Het gesprek dat hierover
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zal plaatsvinden vormt de basis voor de tweede tranche van het Rijk. Voorstel is om niet nu te
beslissen over de aanwending van reserves voor voeding van het noodfonds maar nader te bezien
welke hiervoor aangewend kunnen worden bij de voorbereiding van de Bestuursrapportage 2020.
Dan is meer zicht op de structurele effecten (van o.a. corona). De Algemene Reserve fungeert als
laatste buffer voor de dekking.
Werkwijze noodfonds corona
De uitvoering van het noodfonds gebeurt met zo min mogelijk bureaucratische rompslomp, maar
wel op een transparante en controleerbare manier. Daarmee zorgen we ervoor dat inzichtelijk is
wat organisaties en instellingen krijgen en dat accountant en gemeenteraad er hun (goedkeurende)
oordeel over kunnen geven.
Budgethouderschap, rapportage en communicatie
-

-

-

Het noodfonds corona is geen reserve in de zin van de nota reserves en voorzieningen
maar een gereserveerd exploitatiebudget;
Snelheid bij inzetten van het fonds is noodzakelijk. Daarom is het voorstel dat de
gemeenteraad het college van benw machtigt om binnen de doelstelling van het fonds
uitgaven te kunnen doen. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het noodfonds wordt
binnen het college van benw belegd bij de wethouder financiën;
Instellingsdatum van het noodfonds corona is de datum dat de raad de
Voortgangsrapportage 2020 vaststelt. Het fonds eindigt door expliciet besluit van de
gemeenteraad.
Binnen het vrijgemaakte bedrag voor het noodfonds kan het college middelen naar
ingesteld doel bestemmen.
Het wijzigen van doel, doelgroep of omvang van het corona noodfonds is aan de raad
voorbehouden.
Rapportage vindt periodiek bij de reguliere P&C rapportagedocumenten plaats. Bij politiek
gevoelige afwijkingen wordt de raad proactief geïnformeerd.

OVERIGE STEUNMAATREGELEN
Fysieke leefbaarheid
Er worden extra kosten gemaakt voor het schoonhouden van de stad. Omdat meer mensen thuis
zijn en thuis werken, is vooral het aanbod van huisvuil en grofvuil veel hoger.
Verbonden partijen
Het gaat hierbij om de maatregelen die bij onze verbonden partijen (gemeenschappelijke
regelingen) aan de orde zijn. Dat is evident voor de VRK dat door de corona met veel extra
werkzaamheden te maken krijgt maar ook met personeel dat hierdoor tijdelijk minder te doen. Het
Recreatieschap Spaarnwoude heeft te maken met extra kosten doordat door de corona extra
bezoekers worden verwacht. Paswerk heeft te maken met klanten die zwaar getroffen zijn door
vraaguitval.
Belastingmaatregelen ondernemers
Het Rijk heeft een ondersteuningspakket vastgesteld om ondernemers te helpen door de crisis te
komen (ondernemersregelingen noodpakket banen en economie). Er is een aantal aanvullende
belastingmaatregelen mogelijk en gewenst om op lokaal niveau ondernemers te ondersteunen. Het
gaat hierbij concreet om het verlagen van de tarieven precario terrassen en reclamebelasting en
het verlagen van het tarief BIZ-heffing (BedrijvenInvesteringsZone) voor de binnenstad en de
Cronjéstraat. Genoemde maatregelen gelden voor 2020. Belastingmaatregelen maken onderdeel
uit van de steunmaatregelen maar niet het noodfonds.
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Voorstellen algemeen:
1. Een noodfonds in te stellen dat is bedoeld voor acute ondersteuning door de gemeente
van een aantal specifiek benoemde door corona getroffen sectoren. Het noodfonds
wordt ingezet om in de volgende sectoren/branches de infrastructuur zoveel mogelijk in
tact te houden:
- Cultuur;
- sociaal maatschappelijk;
- sport en evenementen.

2. Het noodfonds wordt voor 2020 ingericht met mogelijkheid van verlenging.
3. Akkoord te gaan met de voorstellen zoals die per sector zijn opgenomen en de
financiële consequenties van € 3,5 miljoen na het zomerreces op basis van de actuele
info te dekken uit de Algemene Reserve of nader te benoemen reserve. De onttrekking
van € 3,5 miljoen te verwerken in de Voorgangsrapportage 2020.
4. De gemeenteraad machtigt het college van benw om binnen de doelstelling en
totaalbedrag van het fonds uitgaven te doen. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor
het noodfonds wordt binnen het college van benw belegd bij de wethouder financiën.
5. Instellingsdatum van het noodfonds corona is 1 juli 2020. Het fonds eindigt door
expliciet besluit van de gemeenteraad.
6. Het wijzigen van doel, doelgroep of omvang van het corona noodfonds is aan de raad
voorbehouden.
7. Rapportage vindt periodiek bij de reguliere P&C rapportagedocumenten plaats. Bij
politiek gevoelige afwijkingen wordt de raad proactief geïnformeerd.
8. Bij de Bestuursrapportage 2020 te bepalen hoe de dekking van het noodfonds corona
wordt geregeld.

In het vervolg is per sector aangegeven welke voorstellen worden gedaan:
1.
Maatregelen ondersteuning cultuurinfrastructuur
2.
Maatregelen ondersteuning sport(instellingen)
3.
Voorstellen instandhouden continuïteit evenementen
4.
Voorstellen beschermen sociaal maatschappelijke infrastructuur
5.
Voorstellen fysieke leefbaarheid
6.
Voorstellen verbonden partijen
7.
Voorstellen ondersteunen ondernemers
Het pakket bevat voor een bedrag € 5,9 miljoen aan steunmaatregelen. Dit bedrag is voor € 2,4
miljoen verwerkt in de Voortgangsrapportage en voor het restant gedekt uit een op te richten
noodfonds. Voorstel is voor dit noodfonds € 3,5 miljoen incidenteel beschikbaar te stellen. Daarbij
is rekening gehouden met een buffer van € 0,6 miljoen. Het genoemde bedrag van € 2,4 miljoen
bestaat voor een bedrag van € 0,3 miljoen uit belastingmaatregelen voor ondernemers en voor een
bedrag van € 2,1 miljoen aan voorstellen die in paragraaf 1 tot en met 6 van deze bijlage wordt
gepresenteerd.
In de presentatie van het noodfonds worden de rijksbijdragen meegeteld bij het bepalen de totale
fondsomvang. Voor bijna alle Rijksbijdragen geldt dat de bijdrage voor Haarlem nog niet bekend is.
Daarom zijn die pm meegenomen. Later zal moeten worden bepaald of deze middelen aanvullend
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worden ingezet of dienen ter compensatie van maatregelen die gemeente al heeft getroffen. In
schema:
steunmaatregelen
Fin gevolgen voorstellen ondersteuning
sportsector
Fin gevolgen voorstellen ondersteuning
cultuurinfrastructuur
Fin gevolgen voorstellen instandhouden
continuïteit evenementen
Fin gevolgen voorstellen beschermen sociaal
maatschappelijke infrastructuur
Fin gevolgen voorstellen fysieke leefbaarheid
Fin gevolgen voorstellen verbonden partijen
Fin gevolgen voorstellen ondersteunen
ondernemers

totaal

noodfonds Voortgangsrapportage

1,1

0,4

2,3

2,3

0,7

0
0,6
0,7
0,2

0,6
0,7
0,2

0,3

0,3

buffer

0,6

0,6

totaal steunmaatregelen

5,8

3,5

inzetten cultuurstimuleringsfonds + budget
participatie en leefbaarheid
(compensatie) middelen andere overheden

0,1
pm

totaal steunmaatregelen incl inzetten eigen
budget en compensatiemiddelen andere
overheden

5,9

coronakosten gemeentebegroting

8,1

totaal steunmaatregelen incl inzetten eigen
budget en compensatiemiddelen andere
overheden

14

2,3
0,1

3,5

2,4
8,1

3,5

10,5

NB Deze tabel is in de presentatie van de bedragen globaler dan de tabellen in het vervolg van deze
bijlage. Daardoor kunnen er kleine afrondingsverschillen optreden.

1. Maatregelen ondersteuning cultuurinfrastructuur
Er is nadrukkelijk voor gekozen alleen gesubsidieerde instellingen te bevragen. Instellingen en
voorzieningen die (meerjarig) worden gesubsidieerd, vormen immers de culturele
basisinfrastructuur van de stad. Hier heeft de gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid voor.
Particuliere ondernemers kunnen terugvallen op de reguliere inkomensondersteuning.
De gesubsidieerde instellingen hielden tot 1 juni rekening met een totaal netto verlies van € 1,1
miljoen, waarvan circa € 900.000 euro voor de C4 (Frans Hals Museum, Toneelschuur/Filmschuur,
Stadsschouwburg Philharmonie en Patronaat). Het verwachte tekort voor heel 2020, voor de
gehele gesubsidieerde culturele infrastructuur, bedraagt € 3,4 miljoen.
De inventarisatie is in april uitgevoerd. Aan de instellingen is inmiddels gevraagd de realisatiecijfers
tot 1 juni en de prognoses voor de rest van 2020 daar waar nodig te actualiseren; mogelijk wijzigen
de prognoses dan nog. Er wordt inmiddels gewerkt aan het opstellen van verschillende scenario’s.
Bij de eerstvolgende actualisatie kan het resultaat daarvan worden meegenomen. In algemene zin
wordt opgemerkt dat als er geen zicht is op gezonde exploitatie (van culturele instellingen b.v.) het
bespreekbaar moet zijn om niet open te gaan totdat er voldoende zicht is op een gezonde
exploitatie.
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Fin gevolgen voorstellen ondersteuning cultuurinfrastructuur
Huur C4 kwijtschelden 3 maanden
Verliezen culturele instellingen

Voorstel
776
1.624

Dekking:
Additionele middelen Rijk (meicirculaire 2020 60 mln voor cultuur)
inzetten cultuurstimuleringsfonds
Totaal financieel effect
Aanvullende ondersteuning C4 door OCW
provinciaal noodfonds aandeel cultuur
ontschotten budgetten podia
Totaal omvang fonds tbv cultuur
Verwerking:
In noodfonds

ntb
-110
2.290
ntb
ntb
ntb
2.290+ntb

-2.290

Ad 1. Huur C4 kwijtschelden 3 maanden
De C4 is sterk van afhankelijk van publieksinkomsten en houdt rekening met forse verliezen dit jaar.
De podia en het FHM hebben inmiddels om kwijtschelding van huren gevraagd, met behoud van
huursubsidie. De C4 geeft aan dat ondanks de huidige generieke compensatieregelingen van het
rijk en met drie maanden huuruitstel door de gemeente, de instellingen deze zomer niet meer
kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen. De exploitatie van de C4 blijft de tweede helft
van 2020 in negatieve zin afwijken van de begroting. De kans is nihil dat de tekorten van de
afgelopen tijd kunnen worden gecompenseerd. Daarom is het voorstel de uitgestelde huur voor de
C4 voor drie maanden kwijt te schelden, tot een maximum van de verwachte netto verliezen tot 1
juni.
Deze generieke maatregel is bedoeld ter ondersteuning van de continuïteit van de C4 in de
eerstkomende (zomer)maanden. De hiervoor vrij te maken middelen kunnen naar verwachting ook
ingezet worden ter matching door OCW (zie hierna ad. 5)
Ad 2. Verliezen culturele instellingen
Het noodfonds is bestemd voor te nemen steunmaatregelen voor alle gesubsidieerde culturele
organisaties. De impact van de coronacrisis verschilt echter per culturele organisatie. De uitwerking
van mogelijke steunmaatregelen vraagt eveneens maatwerk. Een generieke maatregel zoals
kwijtschelding van huren biedt niet overal in eenzelfde mate soelaas voor de ontstane tekorten. De
hoogte van huren verschilt, en er zijn ook gesubsidieerde instellingen die niet gehuisvest zijn in
gemeentelijk vastgoed.
Op dit moment kan nog niet volledig worden overzien welke problemen nog meer boven tafel
komen. Dat pleit ervoor om hiervoor ruimte in het noodfonds aan te houden. In een tweede
tranche zal per instelling besluitvorming plaatsvinden over (aanvullende) steunmaatregelen, aan de
hand van geactualiseerde inventarisatieformulieren. En met inachtneming van de mogelijkheden
voor matching door het rijk of provincie. Dan zal ook bezien worden of eventuele steun geboden
kan worden met het kwijtschelden van huren, of dat dit op een andere manier gebeurt.
Buiten de C4 hebben de overige culturele instellingen nog niet aangegeven dat ze niet meer aan
hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Als desondanks, in afwachting van besluitvorming
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over de tweede tranche van maatregelen, toch liquiditeitsproblemen zouden ontstaan deze zomer,
is er voor de culturele instellingen (ook de C4) opnieuw de mogelijkheid om uitstel van
huurbetaling aan te vragen. Waarbij opgemerkt wordt dat uitstel van huurbetaling in de
zomerperiode niet automatisch betekent dat deze huren ook kwijtgescholden worden.
Ad 3. Additionele middelen Rijk tot 1 juni (meicirculaire 2020 60 mln voor cultuur)
Het kabinet heeft met de meicirculaire € 60 miljoen bestemd ter dekking van exploitatieverliezen
van culturele instellingen tot 1 juni. Het aandeel van Haarlem is nog niet bekend.
Ad 4. Inzetten deel cultuurstimuleringsfonds
Binnen de cultuurbegroting ligt het overgrote deel van de middelen vast in reeds beschikte
subsidies. Het Cultuurstimuleringsfonds is het enige flexibel in te zetten budget. Het college heeft
besloten om van het resterende budget in 2020 € 110.000 te reserveren voor steunmaatregelen in
de culturele sector.
Ad 5. Aanvullende ondersteuning OCW voor C4 (48,5 miljoen Rijk)
Naast de generieke maatregelen van het rijk heeft de minister van OCW additionele middelen voor
cultuur in het vooruitzicht gesteld, voor een sectorspecifiek steunpakket. Van de toegezegde € 300
miljoen gaat het grootste deel naar rijksgesubsidieerde instellingen (waaronder Teylers). Op 27 mei
jl. heeft de minister laten weten dat voor gemeentelijke en/of provinciaal gesubsidieerde
(pop)podia 29 miljoen beschikbaar wordt gesteld, voor musea 16 miljoen en 3,5 miljoen voor
filmtheaters. De C4 komt in aanmerking (overige culturele instellingen in Haarlem niet). De
instellingen dienen een aanvraag in bij het Mondriaan Fonds, Fonds Podiumkunsten of Filmfonds
met daarbij een intentieverklaring van het college om hetzelfde bedrag te matchen. Tevens zullen
de instellingen een deel van de eigen reserves moeten inbrengen, voor zover aanwezig.
Op dit moment is nog niet met zekerheid te zeggen welke verloren eigen inkomsten in aanmerking
komen voor compensatie, en welke bedragen per Haarlemse instelling maximaal beschikbaar/te
matchen zijn. In de subsidieregelingen van de fondsen zullen de specifieke voorwaarden uitgewerkt
worden. In overleg met de instellingen moet bezien worden hoe hoog de benodigde gemeentelijke
inbreng moet zijn. Uitgangspunt daarbij is dat het totaal aan bijdragen – van gemeente en Rijk –
niet meer zal zijn dan wat nodig is.
De subsidieregelingen zullen naar verwachting binnenkort gepubliceerd worden, en maar een
beperkte tijd openstaan voor aanvragen. Een separaat collegevoorstel met betrekking tot de
intentieverklaringen volgt zo spoedig mogelijk.
Ad 6. Provinciaal noodfonds aandeel cultuur
De provincie Noord-Holland komt met een provinciaal noodfonds van € 10 miljoen voor cultuur,
sport en dorps/buurthuizen. De provincie overweegt daarbij ondersteuning te verlenen aan
organisaties van regionaal belang, die niet aan in aanmerking komen voor ondersteuning door
OCW. Voor cultuur kan daarbij gedacht worden aan Nieuwe Vide, Museum Haarlem of culturele
festivals. De provincie wil samen met de gemeenten bepalen welke instellingen in aanmerking
komen. Uitgangspunt is ook nu weer matching.
Voor de middellange termijn werkt de provincie aan een economisch herstelfonds van € 100
miljoen, gericht op verduurzaming en versterking van culturele infrastructuur.
Ad 7. Ontschotten budgetten podia
Voor de podia biedt het anders aanwenden van de budgetten voor onderhoud en/of vervangingen
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wellicht nog enig soelaas. Voor de overige culturele instellingen bestaat deze optie niet. Een deel
van het onderhoud 2020 (eigenaar en huurder) kan mogelijk op een andere en goedkopere manier
uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld door het inzetten van de eigen technische dienst die als gevolg
van de sluiting minder werk heeft. Ook hebben de podia in meer of mindere mate een voorziening
opgebouwd die mogelijk aangewend kan worden ten gunste van de exploitatie. En/of kunnen niet
hoogstnoodzakelijke technische investeringen kunnen mogelijk worden uitgesteld (voornamelijk
vervangingen en bedragen onder de € 100.000).
Het onderhoudsniveau van de podia is goed, zoals uit een monitor van afgelopen januari bleek. De
podia is gevraagd aan te geven welke mogelijkheden zij zien voor ontschotting van subsidies,
zonder dat dit leidt tot een claim op de toekomst (niet het ene gat met een ander vullen). Ten tijde
van de overdracht van de onderhoudsbudgetten aan de podia is bepaald dat bij het behalen van
efficiency overschotten aangewend kunnen worden aan andere zaken binnen de gebouwen en in
het verlengde daarvan ten gunste mogen komen aan de statutaire doelstelling, e.e.a. na
toestemming van het college van B&W. Binnenkort volgt een voorstel, met een uitwerking per
podium.
Maatregelen:
• Een bedrag van € 2,3 miljoen toe te voegen aan het corona noodfonds voor het kwijtschelden
van huur van de C4 instellingen (tot een maximum van het netto verlies tot 1 juni) en als buffer
voor ondersteuning van culturele instellingen die in financiële problemen komen door verliezen.
Aanspreken buffer geschiedt in principe na ontvangen informatie in tweede tranche.
• Voorrang te geven aan alle instellingen/organisaties die in aanmerking komen voor een Rijks/Provinciale regeling en daarbij een intentieverklaring tot matching nodig hebben.
• Voor culturele instellingen, gehuisvest in gemeentelijk vastgoed, de mogelijkheid te bieden
uitstel van huurbetaling te krijgen voor de maanden juli/augustus/september.

2. Maatregelen ondersteuning sport(instellingen)
Het Rijk heeft bekend gemaakt dat er een breed steunpakket komt om gemeenten te compenseren
voor de kwijtschelding van huurkosten voor sportverenigingen die geconfronteerd worden met een
omzetdaling over de periode 1 maart tot 1 juni.
Ad 1. Kwijtschelden huur sportverenigingen
De binnen- en zwemsportverenigingen kunnen sinds half maart 2020 geen accommodaties meer
huren van SRO en zijn volgens de algemene voorwaarden vanaf die datum geen huur aan SRO
verschuldigd. Er is derhalve sprake van een zeker nadeel. SRO berekent het nadeel voor drie
maanden € 975.000. De huurbetaling voor de buitensportverenigingen is vanaf april 2020 tot nader
order uitgesteld. SRO berekent het nadeel voor drie maanden op € 135.000. In totaal derhalve een
nadeel van € 1.110.000.
Het kabinet heeft bekend gemaakt dat er een breed steunpakket komt om gemeenten te
compenseren voor de kwijtschelding van huurkosten voor sportverenigingen die geconfronteerd
worden met een omzetdaling over de periode 1 maart tot 1 juni.
De komende weken wordt door het ministerie van VWS voor dit doel een SPUK ingericht. Net als bij
andere regelingen voor gemeenten in combinatie met sport zal dit gebeuren op basis van het
indienen van de gemeentelijke begroting en een SISA verantwoording op basis van de jaarrekening.
Zoals het er nu uitziet mag ook de derving van inkomsten van sportbedrijven (zoal SRO) opgevoerd
worden. In dit geval wordt ingeschat voorlopig in dat 80% van de kosten ad € 1.110.000 voor
vergoeding in aanmerking komt.
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NB De SPUK is landelijk gemaximeerd op €90 mln. Onzeker is of de uitkering vanuit de SPUK
voldoende is om de volledige inkomstenderving vanuit huur te compenseren. Vanuit ervaringen
met eerdere landelijke uitkeringsregelingen is de verwachting dat circa 80 % van het aangevraagde
bedrag wordt gehonoreerd. Let op: in een slechter scenario is dit veel lager (minst gunstige
scenario is € 0,1 miljoen) gelet hierop is voorzichtigheidshalve € 0,4 miljoen in het noodfonds
opgenomen.
Ad 2. Steun verenigingen voor hun gederfde inkomsten
Verenigingen hebben te maken met teruglopende barinkomsten, contributies en sponsorbijdragen.
Er wordt op het moment uitgevraagd bij de verenigingen of er acute continuiteitsproblemen zijn.
Verenigingen hebben recht op een landelijke TOGS bijdrage van maximaal € 4.000 per vereniging.
Het kwijtschelden van de huur zorgt er verder voor dat de lastenkant van de verenigingen wordt
ontzien. Er kunnen verenigingen met problemen zijn maar op dit moment wordt hiermee in het
fonds geen rekening gehouden. Bij een volgende actualisatie is hierover meer bekend en kan dit
standpunt indien nodig worden herzien.
Ad 3. Zwembad de Houtvaart open
Het college heeft 2 juni jl. besloten in te stemmen met het openstellen van het buitenzwembad de
Houtvaart van 20 juni tot 14 september en SRO hiervoor een extra exploitatiebijdrage te geven van
€ 214.000. Mocht SRO compensatie ontvangen voor de gemiste inkomsten huur zwembad vanuit
het steunpakket rijk (zie ad 1), wordt de exploitatiebijdrage hierop bijgesteld.
Ad 4. Sportsupport
Als de subsidie in stand blijft, wordt vermeden dat Sportsupport in de problemen raakt. Voor
evenementen verwacht Sportsupport een groot probleem. Dit wordt bij het herstelplan
geadresseerd.
SRO
In de aandeelhoudersvergadering SRO is besloten om gezien de huidige lastige voorspellingen in
verband met corona de bestemming van het resultaat 2019 uit te stellen tot december 2020. De
kans is aanwezig dat het dividend (geraamd €200.000) niet wordt uitgekeerd. In de
Voortgangsrapportage 2020 is voor lager dividend uitkeringen (dus niet alleen voor SRO) € 550.000
in 2020 als tegenvaller verwerkt.
Financiële gevolgen voorstellen ondersteuning sportsector
Kwijtschelden huur sportverenigingen

Voorstel
1.100

Zwembad de Houtvaart open

214

Risico lager dividend SRO

200

Totaal voorstellen ondersteuning sportsector

1.514

Dekking:
Steunpakket Rijk voor kwijtschelding van huurkosten

-450

Extra storting noodfonds
Totaal fin gevolgen voorstellen sport

1.064

Verwerking:
In Voortgangsrapportage: SRO risico lager dividend

-200

In Voortgangsrapportage: huurinkomsten sportaccommodaties

-464

In noodfonds (extra)

-400
-1.064
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Maatregel: Een bedrag van € 0,4 miljoen toe te voegen aan het noodfonds ten behoeve van het
kwijtschelden van de huurkosten sport. Middelen te verwerken in de Voortgangsrapportage
voor risico lager dividend SRO en ten behoeve van het openstellen van het buitenzwembad de
Houtvaart van 20 juni tot 14 september.

3. Maatregelen continuïteit evenementen
Er worden 23 Haarlemse evenementen ondersteund vanuit de evenementensubsidie 2020. Het
totale evenementenbudget bedraagt € 475.000. Ongeveer 75% van deze evenementen is
geannuleerd. Een aantal worden mogelijk nog in nieuwe vorm verplaatst naar het najaar. De
financiële claim verschilt per evenement en zal binnen nu en enkele weken meer duidelijk worden.
Het college heeft er eerder mee ingestemd (2020/297184) dat subsidies voor evenementen niet
worden teruggevorderd voor al gemaakte voorbereidingskosten als evenementen/voorstellingen
niet doorgaan.
Het eventueel resterende subsidiebedrag na vergoeding van de gemaakte kosten, moet terug naar
de gemeente Haarlem. Volgens de budgetspelregels vallen deze middelen dan vrij ten gunste van
de algemene middelen. Het voorstel is het totaal resterende bedrag beschikbaar te houden om de
continuïteit van evenementen veilig te stellen. Hier is geen extra geld voor nodig, maar het is wel
van belang dat het resterende bedrag vanuit de evenementensubsidie wordt behouden om de
evenementen de komende tijd te kunnen ondersteunen.
Dit is noodzakelijk omdat bij evenementen altijd een voorwaarde voor gemeentelijke subsidie is dat
er meerdere subsidiënten en vooral ook sponsoren mede financieren. De sponsorinkomsten en
subsidies van andere instanties worden op dit moment grotendeels teruggehaald. Dat betekent dat
het voor een evenement aanzienlijk moeilijker wordt om de totaal gemaakte kosten te betalen en
het evenement overeind te houden. Hier kan de gemeente bij ondersteunen door coulance met
betrekking tot de evenementensubsidie 2020. Dit kan voor sommige evenementen, met een grote
waarde voor onze stad (zoals Bevrijdingspop, Honkbalweek en het Bloemencorso), betekenen dat
we de gehele subsidie toezeggen, zodat de continuïteit van het evenement niet in het geding komt.
Financiële gevolgen voorstellen continuïteit evenementen

1 Alsnog inzetten resterende subsidies voor evenementen

Voorstel

ntb

Dekking:
Resterende subsidies vanwege niet doorgaan evenementen
Totaal (maximaal)

ntb
0

NB Bedrag resterende budget subsidies is nog niet bekend, wordt geïnventariseerd
Maatregel:
Bij evenementen die (deels) door de gemeente worden gesubsidieerd en die in 2020 geen
doorgang vinden vanwege corona blijft het resterende bedrag van de evenementensubsidie
beschikbaar om de continuïteit van evenementen veilig te stellen.

13

4. Maatregelen beschermen sociaal maatschappelijke infrastructuur
Er zijn beperkt hulpvragen van organisaties uit de zorg en de sociale basis omdat voor veel van deze
organisaties al regelingen zijn getroffen. Vanuit het ministerie is de oproep gekomen om alle
gecontracteerde zorginstanties een omzetgarantie te geven en dit heeft Haarlem gedaan.
In grote lijnen geldt dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn omdat organisaties uit de
sociale basis inkomsten uit subsidies ontvangen. Wel zullen door corona sommige
prestatieafspraken niet geleverd kunnen worden. Het steunmaatregelenpakket is bedoeld om de
continuïteit van instellingen te waarborgen. Insteek is derhalve dat subsidies niet worden
teruggevorderd als activiteiten vanwege corona op een andere wijze zijn uitgevoerd of als de
subsidie voor de continuïteit van de organisatie van levensbelang is.
Een deel van de organisaties geeft aan te verwachten dat de extra kosten die zij maken vergoed
worden door het Rijk. De landelijke afspraken over vergoeding van meerkosten moeten echter nog
worden uitgewerkt en het is op dit moment dus niet duidelijk welke voorwaarden hieraan
verbonden worden. Op de nadere uitwerking van het Rijk zal worden aangesloten.
Ten gevolge van de coronacrisis is in maart een extra locatie geopend om alle daklozen 24uursopvang te kunnen bieden, conform de richtlijnen van het rijk. Om ruimte te bieden aan alle
alleenstaande daklozen (inclusief niet-rechthebbenden) is een tijdelijke noodopvang in sporthal de
Beijneshal geopend.
Financiële gevolgen voorstellen beschermen sociaal
maatschappelijke infrastructuur
Daklozen 24-uursopvang
Totaal fin gevolgen voorstellen beschermen sociaal
maatschappelijke infrastructuur

618
618

Verwerking:
In Voortgangsrapportage: daklozen 24-uursopvang

-618

Maatregel: In de Voortgangsrapportage middelen opnemen voor 24-uursopvang daklozen

5. Maatregelen fysieke leefbaarheid
Extra opdracht schoonhouden stad
Er zijn extra kosten voor inzameling en verwerking restafval vanwege een sterk toegenomen
aanbod restafval op het milieuplein (opruimen en klussen thuis) en meer restafval per
huishouden, doordat tijdens de lockdown alle inwoners thuis zijn en dan meer afval aanbieden.
Stijging aangeboden afval €316.000 en stijging van de bijbehorende inzamelkosten €400.000.
Melding is meegenomen in Voortgangsrapportage 2020. In schema:
Financiële gevolgen voorstellen fysieke leefbaarheid
Extra opdracht schoonhouden stad

716

Verwerking:
In Voortgangsrapportage: extra opdracht schoonhouden stad

-716

Maatregel: in de Voortgangsrapportage zijn extra middelen verwerkt voor het schoonhouden
van de stad.
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6. Maatregelen verbonden partijen
Corona heeft impact bij onze verbonden partijen.
Recreatieschap Spaarnwoude
In een voorstel aan het DB op 11 juni wordt voorgesteld de extra bijdrage aan het schap ivm
Corona m.n. ten gevolge van derving inkomsten evenementen ten laste van de participanten te
laten komen. Eerder was bezien of dit nadeel niet intern kon worden opgevangen door bezuiniging
op regulier onderhoud/ vervangingen. Aangezien dit juist weer leidt tot oplopen van achterstallig
onderhoud en lopende onderhoudscontracten ook niet tussentijds kunnen worden ontbonden
(zonder omvangrijke boetes) wordt dat niet als een haalbare optie gezien. Ook wordt juist tijdens
Coronatijd een extra toeloop van bezoekers uit de directe omgeving verwacht. Dekking tlv
weerstandsvermogen is ook geen optie aangezien de reserves onder druk staan en ook een stukje
achterstallig onderhoud tlv de reserves komt. Vandaar dat in het Voorzittersoverleg dd 15 mei is
besloten aan het DB voor te stellen deze lasten via de deelnemersbijdrage door te berekenen.
Voor Haarlem gaat het om een bedrag van € 173.000.
Paswerk en Werkpas
Paswerk heeft te maken met klanten die zwaar getroffen zijn door vraaguitval. Dat betekent voor
Paswerk ook dat medewerkers die gedetacheerd waren naar het Schiphol complex ook niet meer
daar werken. Gelukkig is er alweer ander werk gevonden en zijn 95% van de mensen actief, of op
locatie of in de werkplaats. De omzet van de maand april was 23% lager dan de begroting, de
verwachting is dat de mei maand alweer beter zal worden. In de meicirculaire is informatie
opgenomen over het SW dossier. Verwezen wordt naar de specifieke uitleg over de meicirculaire.
Inmiddels wordt ook duidelijk dat Werkpas te maken krijgt met tekorten door corona. Dit effect
wordt pm meegenomen, een concrete inventarisatie wordt op een later moment bij de inzet van
het noodfonds danwel bij het herstelplan betrokken.
VRK
De VRK zal in de binnenkort te verschijnen Bestuursrapportage 2020 VRK ingaan op de benodigde
begrotingsaanpassingen in verband met de corona.

Fin gevolgen voorstellen verbonden partijen

Voorstel

Recreatieschap Spaarnwoude, extra recreatiegebruik

173

Paswerk

pm

Werkpas

pm

VRK

pm

Totaal voorstellen verbonden partijen

173

Verwerking
In noodfonds: Recreatieschap Spaarnwoude

-173

Voorstel: rekening houden in corona noodfonds met een hogere bijdrage aan het
Recreatieschap Spaarnwoude van € 173.000
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7. Maatregelen Ondernemers
Haarlem Marketing
Haarlemse ondernemers en instellingen zijn hard getroffen door de coronacrisis. Voorstel is
een eenmalige bijdrage van te verstrekken aan Haarlem Marketing voor een campagne
Duurzaam Herstel Bestemming Haarlem. Dit leidt tot meer bezoekers aan onze stad en draagt
direct bij aan de bestedingen in winkels, horeca en culturele instellingen.
De BIZ en de gemeente Haarlem dragen hier beide €75.000 aan bij. De gemeentelijke bijdrage
wordt gedekt uit het participatie en leefbaarheidsbudget.
Belastingmaatregelen voor ondernemers
Veel bedrijven zijn door de coronacrisis in financieel zwaar weer terecht gekomen. Veel
bedrijven hebben een meerwaarde voor de stad en verhogen het vestigingsklimaat, het
voorzieningenniveau en de aantrekkelijkheid van de stad. Bij veel bedrijven gaat het ook om de
clustering (bijv. alle restaurants en terrassen om de Grote Markt) en is het niet wenselijk dat er
gaten vallen. Objectief bepalen hoe belangrijk welk bedrijf is, is niet mogelijk. In deze paragraaf
over bedrijven worden overwegingen en afwegingen geformuleerd op basis waarvan
bestuurlijk kan worden bepaald of het geven van steun mogelijk is en noodzakelijk is.
Conform het vertrekpunt van andere gemeenten is het advies ook voor Haarlem vast te
houden aan het uitgangspunt dat inkomensondersteuning en nationale publieke belangen op
rijksniveau geborgd en betaald moeten worden en niet vanuit een gemeentelijk noodfonds.
Maatregelen zijn zoveel mogelijk generiek om selectieve begunstiging te voorkomen. Indien er
sprake is van maatregelen voor ondernemers die voor alle ondernemingen in een bepaalde
doelgroep worden getroffen, geldt het staatssteunkader niet. Bij selectieve begunstiging van
bepaalde ondernemingen is het staatssteunkader wel van toepassing en moet hieraan vooraf
worden getoetst.
Belastingmaatregelen
Invordering van ondernemersbelastingen uitstellen tot 1 september
Het Rijk heeft een ondersteuningspakket (1e tranche) vastgesteld om ondernemers te helpen door
de crisis te komen. Onderdeel van dat beleid is dat invordering ondernemersbelastingen is
uitgesteld tot 1 juli. In de 2e tranche aan ondersteuning is dit verlengd tot 1 september. Verder zijn
er geen maatregelen bekend gemaakt gericht op kwijtschelding van belastingen.
Gemeenten zijn complementair aan dat Rijksbeleid. Dat wil zeggen dat ook in Haarlem is besloten
de inning van ondernemersheffingen uit te stellen naar 1 juli. Voorgesteld is ( nog toevoegen: link
of verwijzing naar besluit) naar analogie van het Rijk, dit beleid te verlengen tot 1 september. Dit
maakt onderdeel uit van een breder pakket maatregelen om ondernemers te steunen.
De belastingmaatregelen die hieronder worden uitgewerkt, vereisen instemming van de
gemeenteraad, omdat de gemeenteraad de tarieven heeft vastgelegd in de diverse vastgestelde
belastingverordeningen.
Precarioheffing
Met name horeca-ondernemers worden zwaar getroffen door het coronavirus. Ook in de nieuwe
fase, dat bars, restaurants en terrassen weer open mogen zorgt de 1,5 meter maatregel er voor dat
de verdiensten ver achterblijven. Detailhandel en Horeca-aangelegenheden spelen een belangrijke
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rol in het fundament van de stad met 12% van het aantal banen in Haarlem. Ook maatschappelijk
zijn ze van belang. De aanwezigheid van winkels en horeca-aangelegenheden verhoogt de
leefbaarheid in woonwijken. Ook zorgt een kwantitatief en kwalitatief goed aanbod een reden om
Haarlem te bezoeken (toerisme). Daarom is het van belang deze sector zoveel als mogelijk in stand
te houden.
De horeca is geconfronteerd dat 3 maanden de terrassen niet gebruikt mochten worden en na 1
juni kunnen de terrassen slechts beperkt worden gebruikt. De precario-opbrengst op specifiek
terrassen is geraamd op € 170.000. Het voorstel is het tarief voor 2020 met 100% te verlagen en
het hierdoor op 0 % vast te stellen.
Voorstel: Precario tarieven voor terrassen voor 2020 met 100% te verlagen tot 0% met €
170.000 als effect voor de gemeentebegroting.
Biz-heffing
De BIZ-heffing (BedrijvenInvesteringsZone) is op verzoek van ondernemers ingevoerd. De
opbrengst van de BIZ-heffing wordt afgedragen aan ondernemersfondsen c.q. de stichting BIZ
Binnenstad Haarlem. De opbrengst is geraamd € 965.000.
Er zijn 3 verschillende heffingen, voor de Waarderpolder (opbrengst € 317.000), de Cronjéstraat (€
75.000) en de Binnenstad (€ 555.000).
De Waarderpolder betreft een bedrijventerrein die relatief minder geraakt lijkt te zijn door de
coronacrisis. Er wordt daarom niet voorgesteld hier het tarief aan te passen.
De Cronjéstraat en de binnenstad is meer gericht op winkels en horeca. Hier doet zich het
generieke regime gelden, want er zijn winkels die weinig van de crisis gemerkt hebben en er zijn
winkels die zelfs tijdelijk gesloten zijn. Voorstel is de tarieven voor de Cronjéstraat en de
binnenstad te verlagen, terwijl het subsidie aan deze organisaties ongewijzigd blijft. De
belastingopbrengst bedraagt normaliter € 630.000. Een tariefverlaging van 25% (een kwartaal)
betekent dat de ondernemers € 157.500 minder hoeven te betalen. Voor de gemeentebegroting
betekent dit dat hetzelfde bedrag aan minder inkomsten ingeboekt moet worden.
Voorstel: Tarieven BIZ-heffing binnenstad en Cronjéstraat met 25% verlagen, maar de subsidie
aan de ondernemers handhaven. Met € 157.500 als effect voor de gemeentebegroting.
Reclamebelasting
Deze belasting is op verzoek van de winkeliersvereniging ingesteld. De opbrengst van € 80.000 gaat
naar het ondernemersfonds Cronjéstraat.

\De Cronjéstraat is gericht op winkels en horeca. Hier doet zich het generieke regime gelden,
want er zijn winkels die weinig van de crisis gemerkt hebben en er zijn winkels die zelfs tijdelijk
gesloten zijn. Voorstel is de tarieven voor de reclamebelasting Cronjéstraat te verlagen terwijl
het subsidie aan deze organisaties ongewijzigd blijft. De belastingopbrengst bedraagt
normaliter € 80.000. Een tariefverlaging van 25% (een kwartaal) betekent dat de ondernemers
€ 20.000 minder hoeven te betalen. Voor de gemeentebegroting betekent dit dat hetzelfde
bedrag aan minder inkomsten ingeboekt moet worden.
Voorstel: Tarief reclamebelasting Cronjéstraat voor 2020 met 25% verlagen, maar het subsidie
aan de ondernemers handhaven, met € 20.000 als effect voor de gemeentebegroting.
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Samenvatting financiële consequenties voorstellen ondersteunen ondernemers
Financiële gevolgen voorstellen ondersteunen ondernemers

Voorstel in €

Verlagen tarief precario terrassen tot 0 %

170

Verlagen tarieven BIZ-heffing (en subsidie handhaven)

158

Verlagen tarieven reclamebelasting Cronjéstraat (en subsidie
handhaven)

20

Campagne Haarlem Marketing

50

Financiële gevolgen voorstellen ondernemers

398

Verwerking:
In Voortgangsrapportage maatregelen belastingen
Participatie en leefbaarheidsbudget

-350

-50
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