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Kernboodschap  Stichting Patronaat is het Haarlemse poppodium, en richt zich op een gevarieerde 
en kwalitatief hoogstaande programmering (zowel in eigen huis als op locatie) 
voor een breed publiek, waarbij naast gerenommeerde artiesten ook geïnvesteerd 
wordt in opkomend en alternatief talent en trends. Ook biedt St. Patronaat  een 
podium voor Haarlemse amateurinitiatieven. 
 

Stichting Patronaat staat op basis van de risicoclassificatie naar aanleiding van de 

jaarrekening 2020 niet langer onder verhoogd toezicht. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

N.v.t. 

Relevante eerdere 

besluiten 

Subsidieverlening op basis van Meerjarenafspraken 2017-2020 Patronaat. 

Besluit College  

d.d. 5 oktober 2021 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  
 

1. De subsidie 2020 aan Stichting Patronaat vast te stellen op € 1.696.555,= 

Dit bedrag is inclusief de huursubsidie en subsidie voor huurgerelateerde kosten. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Stichting  Patronaat heeft de verantwoording over de in 2020 van de gemeente Haarlem ontvangen 

subsidies (bijlage) ingediend, en verzocht deze vast te stellen. 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2016519279-05-Bijlage-3-Meerjarenafspraken-2017-2020-Patronaat.pdf
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Het college stelt de subsidie over 2020 aan Patronaat niet ambtelijk vast, omdat de organisatie op 

basis van de risicoclassificatie sinds 2019 onder verhoogd gemeentelijk toezicht staat (paragraaf 

verbonden partijen in de programmabegroting).  

De subsidie aan Patronaat past binnen de doelen van de gemeentelijke begroting, Programma 4.2 

Economie, Toerisme en Cultuur. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. De subsidie 2020 aan Stichting Patronaat vast te stellen op € 1.696.555,=. Dit bedrag is 

inclusief de huursubsidie en subsidie voor huurgerelateerde kosten. 

 

3. Beoogd resultaat 
De vaststelling van de in 2020 aan Patronaat verleende subsidies. 

4. Argumenten 

Het besluit past binnen het gemeentelijk beleid  

De subsidie aan Patronaat past binnen de doelen van de gemeentelijke begroting, Programma 4.2 

Economie, Toerisme en Cultuur. De gemeente en Patronaat zijn meerjarenafspraken 

overeengekomen voor de periode 2017-2020.  

 

Patronaat is het poppodium voor Haarlem en omstreken 
Patronaat heeft een sterke reputatie als hét poppodium van Haarlem en omstreken met een actueel, 

aansprekend en kwalitatief sterk aanbod van alle aspecten en genres van de popmuziek op alle 

niveaus. Onder meer door het exploiteren van de oefenruimtes op het voormalige Slachthuisterrein, 

in aanloop naar de opening van het Popcentrum (verwachte oplevering april 2022), wordt de gehele 

keten  bediend; van beginnend muzikant tot consument tot organisator. 

Financieel resultaat en reorganisatie 
De jaarrekening 2020 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-
2020 en van het resultaat over 2020. Tevens voldoen de in de jaarrekening verantwoorde baten, 
lasten en balansmutaties aan de eisen van financiële rechtmatigheid. 
De jaarrekening 2020 sluit met een positief resultaat van € 173.000 na bestemming. Begroot was een 
positief resultaat van € 11.000 zodat per saldo sprake is van een verbetering van € 162.000. Het 
resultaat van € 173.000 is toegevoegd aan het eigen vermogen. Dit leidt tot een positief eigen 
vermogen van €46.000 per ultimo 2020 (stand ultimo 2019 was € 127.000 negatief). 
Bij de jaarrekening is een Covid bestemmingsreserve van € 75.000 gevormd. Dit betreft de in 2020 
niet bestede gelden, die volgens de richtlijnen van het Fonds Podiumkunsten moeten worden 
gereserveerd voor dekking van de Covid-kosten in 2021.  
Het jaar 2020 startte met de uitdaging om vanuit een precaire positie de rust in de organisatie verder 

te herstellen, en de financiële positie te verstevigen. 
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De kort daarna opkomende coronapandemie had ook voor Patronaat een impact zonder weerga. In 

het tweede kwartaal werd een reorganisatie doorgevoerd, waarbij ontslag van medewerkers 

onvermijdelijk was. Het aantal fte’s daalde van gemiddeld 35.2 in 2019 naar 29.7 eind 2020. 

Dat dit turbulente jaar toch met een positief resultaat kon worden afgesloten is te danken aan de 
steunmaatregelen van de overheid, het deels kwijtschelden van de huur en het omzetten van de 
huursubsidie naar exploitatiesubsidie en de 50/50 matching van het laatste door het Fonds 
Podiumkunsten.  
 
Prognose 2021 

Op basis van de recent ontvangen voortgangsrapportage van het eerste half jaar is in 2021 sprake 

van een positief exploitatieresultaat van ca € 82.000. Daarnaast is in de jaarrekening 2020 een Covid 

bestemmingsreserve gevormd van € 75.000. Mocht het resultaat in 2021 ongunstiger uitpakken dan 

thans wordt geprognotiseerd, dan is ook dit bedrag beschikbaar. Gezien het positieve resultaat zal 

naar verwachting  geen beroep worden gedaan op aanvullende steunmaatregelen. 

Social Return On Investment/SROI 

Patronaat is een organisatie die ruimte biedt voor eigenzinnige creatievelingen die vaak uit vrije wil 

of voor een bescheiden vergoeding (vaak in natura) de stad kleur geven. Zij creëren vrijplaatsen in de 

stad en zeker ook (structureel) in Patronaat. Zij bedenken nieuwe concepten en evenementen. Zij 

bouwen hierdoor een (sociaal) netwerk dat regelmatig leidt tot een baan, eigen winkel of eigen 

(productie) bedrijf. Ditzelfde geldt net zo goed voor de honderd vrijwilligers bij de gratie waarvan het 

Patronaat bestaat.  Zij ontwikkelen zich vaak binnen en buiten de organisatie tot decor bouwer, DJ of 

organisator van eigen producties. Patronaat stelt haar gebouw met enige regelmaat belangeloos ter 

beschikking aan benefiet organisaties, of tegen kostprijs voor educatieve projecten en presentatie 

avonden door INHOLLAND, HART, Rob Acda Award en HIT. Patronaat voldoet ruimschoots aan de 

SROI-voorwaarden die de gemeente aan de subsidieverlening verbindt. 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Risicoclassificatie 

Uit de risicoclassificatie van de gemeente Haarlem van afgelopen jaar komt een score van 13,33 1 

Deze score betekent dat er geen verhoogd toezicht meer van toepassing is met ingang van 2022. In 

de reguliere ambtelijke overleggen zullen de tussentijdse resultaten onderwerp van gesprek blijven, 

zodat we, mochten de resultaten onverhoopt tegenvallen, we hier tijdig van op de hoogte zijn. 

 

                                                           
1 In 2021 is voor de risicoclassificatie een nieuwe methodiek toegepast, Fully in Control. Bij scores vanaf 15 is 

verhoogd toezicht van toepassing. De score van Patronaat ligt onder deze grens.  
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Corona 

Het moge duidelijk zijn dat Patronaat de prestaties zoals vastgelegd in de Meerjarenafspraken 2017-

2020 door de Coronapandemie niet heeft kunnen leveren. De gevolgen daarvan en de vervolgens 

genomen maatregelen worden in het jaarverslag goed verantwoord. Patronaat heeft zich maximaal 

ingezet om ondanks de omstandigheden op een alternatieve manier inhoud te geven aan de 

prestaties, o.a. door live-streams en Stage 1,5 shows . Die creatieve en flexibele inspanningen 

verdienen waardering. 

 

Waar het niet of niet volledig realiseren van de gesubsidieerde activiteiten en prestaties een grond is 

om de subsidie lager vast te stellen, vereist artikel 4:46 van de Algemene wet bestuursrecht dat een 

afweging wordt gemaakt tussen het belang van handhaving van de verplichtingen en de gevolgen 

van de verlaging voor de subsidieontvanger (evenredigheidsbeginsel art. 3:4 lid 2 Awb). Het 

Patronaat kan niet verweten worden dat zij de prestaties niet hebben gerealiseerd; dit is een direct 

gevolg van de coronamaatregelen van de overheid. Tenslotte zou het terugvorderen van de subsidie, 

geheel of gedeeltelijk, een onevenredig risico voor de continuïteit van de exploitatie van het 

Patronaat opleveren. Om deze reden wordt de subsidie conform verlening vastgesteld ondanks dat 

de gesubsidieerde prestaties niet in de beoogde vorm zijn gerealiseerd. 

 

6. Uitvoering 

De subsidies zijn in 2020 besteed. Patronaat wordt over de vaststelling van de subsidies schriftelijk 

geïnformeerd. 

 

7. Bijlage 

Jaarverslag en jaarrekening Patronaat 2020 

 

 


