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Kernboodschap  Het college stelt de subsidie 2019 aan het Frans Hals Museum vast vanwege het 

verhoogd gemeentelijk toezicht dat is ingesteld vanwege de zorgwekkende 

financiële positie van het museum. 

 

Het museum kampt met structurele tekorten en kende ook in 2019 een negatief 

resultaat uit de gewone bedrijfsvoering. Als gevolg van onder andere het eenmalig 

laten vrijvallen van een bestemmingsreserve heeft het museum echter het jaar 

kunnen afsluiten met een positief resultaat van € 45.000.  

 

De in januari 2020 verstrekte eenmalige subsidie van € 350.000 komt niet ten 

goede aan het resultaat 2019, maar 2020. 

 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie ontwikkeling. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Meerjarenafspraken Frans Hals Museum 2017-2020 (2016/519279), commissie 

ontwikkeling 20 juni 2017 

 

Besluit College  

d.d. 6 oktober 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  
1. De subsidie 2019 aan Stichting Frans Hals Museum vast te stellen op  

€ 3.103.676. Dit bedrag is inclusief de huursubsidie en de subsidie voor 

huur gerelateerde kosten. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2016519279-08-Bijlage-6-Meerjarenafspraken-2017-2020-Frans-Hals-Museum-De-Hallen-Haarlem.pdf
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1. Inleiding  

 
Het Frans Hals Museum beheert en presenteert de eeuwenoude en (inter)nationaal bekende 
kunstcollecties van de gemeente Haarlem. Het museum is een van de belangrijkste pijlers van de 
culturele infrastructuur van de stad, en is van grote waarde voor het profiel en de aantrekkingskracht 
van Haarlem. 
 
De Stichting Frans Hals Museum (hierna: FHM) heeft de verantwoording over de in 2019 van de 
gemeente Haarlem ontvangen subsidies ingediend. Het college stelt de subsidie aan het FHM 
definitief vast, omdat de organisatie met ingang van 2020 onder verhoogd gemeentelijk toezicht 
staat (zie paragraaf verbonden partijen in de programmabegroting).  

 

2. Besluitpunten college 
 
Het college van burgemeester en wethouders besluit  
 

1. De subsidie 2019 aan Stichting Frans Hals Museum vast te stellen op € 3.103.676. Dit bedrag 

is inclusief de huursubsidie en de subsidie voor huur gerelateerde kosten. 

 

3. Beoogd resultaat 

 

De vaststelling van de in 2019 verleende subsidie aan het Frans Hals Museum. 

 

4. Argumenten 
 
1. Het besluit past binnen het ingezet beleid  
 
De subsidie aan het Frans Hals Museum past binnen de doelen van de gemeentelijke begroting, 
Programma 4.2 Economie, toerisme en cultuur. De gemeente en FHM zijn meerjarenafspraken 
overeengekomen voor de periode 2017-2020. 

 

2. De afgesproken activiteiten zijn uitgevoerd 
 
Het museum kende in 2019 een divers tentoonstellingsprogramma, met onder andere een doorloop 
vanuit 2018 van de grote expositie Frans Hals en de Modernen. Het Frans Hals Museum is in 2019 
door 134.009 personen bezocht.i Sinds 2018 kunnen beide locaties met één ticket worden bezocht.  
In 2019 bood het museum ook een educatief programma en is de presentatie- en beheerfunctie van 
het museum continu uitgevoerd. In 2020 wordt een inspectie uitgevoerd naar het beheer van de 
collectie, conform artikel 5 van de beheerovereenkomst. 
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3. Financieel resultaat na bestemming is positief 
 
De jaarrekening 2019 is voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant. De 
jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31-12-
2019 en van het resultaat over 2019. Tevens voldoen de in de jaarrekening verantwoorde baten, 
lasten en balansmutaties aan de eisen van financiële rechtmatigheid. De accountant merkt in zijn 
verklaring wel op dat er een materiële onzekerheid bestaat over de continuïteit. Aan de hand van 
scenario’s zal separaat besluitvorming plaatsvinden over een duurzame exploitatie van het museum. 
 
Het FHM heeft het boekjaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van € 45.000. Dit wordt 
toegevoegd aan het eigen vermogen dat daarmee uitkomt op € 56.000. 
 

Het resultaat uit de gewone bedrijfsvoering, voor bestemming, komt uit op een tekort van € 278.000. 

Hierop wordt een aantal correcties gedaan: 

- schadevergoeding claim advocaat ivm ontslagkwestie:                     105.000 

- afboeking niet te activeren kosten ontwerp verbouwing:              - 106.000 

- opvoeren verplichting personeelskosten WW                                                  - 47.000   

- vrijval kortlopende verplichting ontslagkwestie                                                  49.000   

- vrijval langlopende schuld ontslagkwestie                                                         200.000 

Totaal correcties bijzondere baten en lasten       201.000 

 

Het exploitatieresultaat na het verwerken van deze bijzondere baten en lasten is € 77.000 nadelig (- € 

278.000 + € 201.000). Als onderdeel van de resultaatbestemming wordt uit het bestemmingsfonds 

Beminnaers een bedrag van € 122.000 ten gunste van het resultaat gebracht (relatie met kosten 

tentoonstelling die in het negatieve resultaat zitten) zodat uiteindelijk een exploitatieresultaat na 

bestemming van € 45.000 ontstaat.  

 

Dat er over 2019 sprake kon zijn van eenmalige meevallers is ook in de bestuursrapportage 2019 aan 

de raad gemeld: “Door het Frans Hals is een rapportage over het eerste halfjaar 2019 aangeleverd. 

De op basis hiervan afgegeven prognose voor 2019 resulteert in een nadelig resultaat van circa € 

300.000. Dit bedrag kan uiteindelijk lager uitvallen. Er is een tweetal dossiers waarvan de uitkomst 

nog niet bekend is, maar die bij een positieve uitkomst een voordelig effect hebben op het 

uiteindelijke resultaat.” 

In januari 2020 is besloten een eenmalige extra subsidie te verstrekken van € 350.000. Deze subsidie 

komt niet ten goede aan het resultaat 2019, maar 2020. Op pagina 12 van de jaarrekening is ook de 

begroting 2020 te zien, met een verwacht positief saldo van ongeveer € 29.000. Het effect van 

corona is hier niet in meegenomen, zie hierna. 
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4. Het Frans Hals Museum levert inspanningen op het gebied van Social Return On Investment  

 

Het Frans Hals Museum voldoet aan de eisen ten aanzien van Social Return On Investment. Het 

museum is ook erkend als leer/werkbedrijf. In 2019 zijn de volgende inspanningen geleverd: 
Inzet Paswerk       21.300 
Nieuw personeel (met WW uitkering)   29.700 
Via uitzendbureau/jongeren    23.500 
Via uitzendbureau/50plus               237.500 
Directe uitgaven stages en werkervaringsvrijwilligers   6.000 
Kosten begeleiding stages    18.000 

                   336.000 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 
 

Risicoclassificatie en verhoogd toezicht 

 

Uit de risicoclassificatie van de gemeente Haarlem van afgelopen jaar komt een score van 25,02. Bij 

een score van meer dan 25 is sprake van verhoogd toezicht. Los van deze score, die net boven de 25 

ligt, is de zorgelijke financiële situatie aanleiding tot dit verhoogde toezicht. 

 

De gemeente heeft in het kader van het verhoogd financieel toezicht minstens viermaal per jaar een 

gesprek met het FHM over de bedrijfsvoering, aan de hand van kwartaalrapportages. Op bestuurlijk 

niveau wordt er minimaal twee keer per jaar met elkaar gesproken. Vanwege de scenario-

ontwikkeling voor een duurzame exploitatie en de corona-crisis is dat dit jaar al vaker gebeurd. 
 

Scenario-ontwikkeling 

 

Het exploitatieresultaat 2019 voor bestemming laat een tekort zien. Laten we de extra subsidie van  

€ 350.000 buiten beschouwing, evenals de corona verliezen, geldt dit ook voor 2020. Als gevolg van 

de corona-crisis heeft de scenario-ontwikkeling voor een duurzame exploitatie vertraging opgelopen. 

Besluitvorming over de scenario’s vindt separaat plaats. 

 

Corona en prognose voor 2020 

 
Blijkens de meest recente voortgangsrapportage van het FHM (d.d. 8 september) wordt voor 2020 

een tekort verwacht uit de gewone bedrijfsvoering inclusief corona verliezen van ongeveer                    

€ 1.376.000. Vanwege de eenmalige subsidie eerder dit jaar, en de toegezegde corona compensatie 

vanuit het rijk en de gemeentelijk matching daarbij, rekent het FHM echter uiteindelijk op een 

positief exploitatieresultaat in 2020 van € 464.630. Overschotten kunnen conform hetgeen bepaald 
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is in de Algemene Subsidieverordening en de kadernota subsidiesystematiek in een egalisatiereserve 

worden ondergebracht. 

Bovenop de algemene steunmaatregelen heeft het rijk een tweede steunpakket voor de culturele 

sector in het vooruitzicht gesteld, voor de periode tot 1 juli 2021. Het kabinet trekt 200 miljoen uit 

voor instellingen ‘van cruciaal belang’ en een bedrag van 150 miljoen euro gaat naar lokale cultuur, 

te verdelen door gemeenten. Het is nog niet duidelijk hoeveel budget beschikbaar komt voor diverse 

culturele instellingen in Haarlem. Maar nu het Frans Hals Museum is toegetreden tot de landelijke 

culturele basisinfrastructuur mag verwacht worden dat het museum opnieuw in aanmerking komt 

voor steunmaatregelen. 

 

6. Uitvoering  
 
De subsidies zijn in 2019 volledig besteed. Het FHM wordt over de vaststelling van de subsidies 
schriftelijk geïnformeerd.  
 
7. Bijlage  

 

1. Jaarrekening en controleverklaring 2019 

2. Jaarverslag 2019 

3. Aanbiedingsbrief 

 

 

 

 
                                                           
i
 Bij de tentoonstelling Frans Hals en de Modernen (looptijd 2018 en 2019) zijn destijds de bezoekersaantallen niet juist 

geteld. In overleg met de RvT en in afstemming met de accountant zijn de bezoekersaantallen bij benadering vastgesteld op 

85.375 (i.p.v. 71.467). Omdat er veel online is verkocht (met ook no-shows) was het voor het museum lastig te traceren in 

welk boekjaar deze extra 13.908 bezoekers zijn binnen geweest. 

De tentoonstelling stond 19 weken, waarvan 8 weken in 2019. Dit levert, naar rato, (8/19)*13.908 = 5.856 extra bezoekers 

op voor 2019. Deze 5.856 extra bezoekers vormt het verschil tussen de gepresenteerde 128.153 (Jaarrekening) en 134.009 

(Jaarverslag). 

 


