
 

 

 

Motie ‘Ondersteun culturele instellingen maximaal voor een maximaal rendement’ 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op woensdag 1 juli 2020, 
 
Constaterende dat 

 Culturele instellingen door de Coronacrisis en bijhorende maatregelen zwaar 
getroffen zijn, 

 De financiële positie van de culturele instellingen al jaren in zwaar weer verkeert, 

 Culturele instellingen heer en meester zijn in het aantrekken van extra financiële 
middelen vanuit allerlei richtingen, 

 Diverse fondsen culturele instellingen bijstaan, ook in de Coronacrisis, 

 Het Rijk culturele instellingen voor tenminste €300 miljoen ondersteunt in de crisis. 
 
Overwegende dat  

 Haarlem veel baat heeft bij een florerende culturele sector door de kruisbestuiving, 

 De economische waarde van kunst en cultuur voor een belangrijk deel bestaat uit de 
bestedingen van toeristen en dagjesmensen die zonder het aanbod niet naar 
Haarlem waren gekomen, 

 De culturele instellingen werkgelegenheid bieden aan tientallen personen en indirect 
aan velen meer in de Horeca, Detailhandel, toeleveranciers etc., 

 De effecten van de crisis op de sector nog onduidelijk zijn en dit zou kunnen 
betekenen dat er (mede door een lage bijdrage en daarmee lage extra bijdragen) 
aan het eind van het jaar meer geld beschikbaar gesteld moet worden, 

 De deadline voor aanvraag van een rijksbijdrage (film)theaters en musea 10 juli 
aanstaande is, 

 De aanvragen vergezeld moeten gaan van een intentieverklaring gemeentelijke 
matching (50/50 rijk /gemeente) om in aanmerking te kunnen komen voor rijksgelden 

 De Rijksfondsen zelf en de culturele instellingen verwachten dat de Rijksbudgetten 
ver overvraagd zullen worden en er per instelling fors minder zal worden uitgekeerd 
dan aangevraagd wordt, 

 Een lage gemeentelijke bijdrage in de intentieverklaring aan de culturele instellingen 
betekent dat fondsen, particulieren en het Rijk ook minder bijdragen. 

 
Roept het college op  

 Komende week dringend in gesprek te gaan met de grote culturele instellingen 
waaronder de Philharmonie/ Stadsschouwburg, Toneelschuur/ Filmschuur, Patronaat 
en het Frans Hals Museum om in de intentieverklaringen de maximale budgetten aan 
te vragen bij het Rijk door vanuit de gemeente de maximale budgetten evenredig te 
matchen en dit voor 10 juli in te dienen.  

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
 
J.W. Blokpoel VVD, G.J.Hulster, AP, L.van Zetten, HvH, F. Garretsen, SP, F. Smit OP 


