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Kernboodschap  Het college laat zich voor de beoordeling van subsidieaanvragen bij het 

Cultuurstimuleringsfonds adviseren door een uit drie leden bestaande externe 

adviescommissie. De adviescommissie beoordeelt naast de aanvragen voor 

projectsubsidies bij het fonds ook de aanvragen die worden ingediend in het kader 

van de nieuwe programmasubsidieregeling. 

Na het verstrijken van de zittingstermijn van de recente leden dienen er drie 

nieuwe leden te worden benoemd. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

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

 

Relevante eerdere 

besluiten 

 Vaststelling Cultuurplan 2022-2028 Cultuur maakt Haarlem  

 Vaststelling Programmasubsidieregeling 2022-2024 i.h.k.v het Cultuurplan 

”Cultuur maakt Haarlem” Programmasubsidieregeling 2022-2024 

 Aanpassing Uitvoeringsregeling Cultuurstimuleringsfonds i.h.k.v. Cultuurplan 

“Cultuur maakt Haarlem” Aanpassing Uitvoeringsregeling 

Cultuurstimuleringsfonds 

Besluit College  

d.d. 25 april 2022 

 

 

1. Drie adviescommissieleden voor de Adviescommissie 

Cultuurstimuleringsfonds te benoemen, te weten: 

- de heer Ward Janssen 

- mevrouw Anne van Lienden 

- mevrouw Farida Span-Aazani 

2. De commissieleden te benoemen voor een periode van twee jaar, waarna 

verlenging mogelijk is. 
3. De commissieleden per bijgewoonde vergadering een vergoeding te verlenen 

op grond van art. 7 van de Verordening rechtspositie raads- en 
commissieleden 2019. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Sport_cultuur_en_recreatie/Cultuurplan_2022_2028.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20220543596-2-Bijlage-1-Programmasubsidieregeling-Cultuurplan-Cultuur-maakt-Haarlem-2022-2024.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20220587629-2-Bijlage-1-Subsidieregeling-voor-projectsubsidie-Cultuurstimuleringsfonds-Haarlem.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20220587629-2-Bijlage-1-Subsidieregeling-voor-projectsubsidie-Cultuurstimuleringsfonds-Haarlem.pdf
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1. Inleiding  

Het college laat zich voor de beoordeling van subsidieaanvragen bij het Cultuurstimuleringsfonds 

adviseren door een uit drie leden bestaande externe adviescommissie. De adviescommissie 

beoordeelt naast de aanvragen voor projectsubsidies bij het fonds ook de aanvragen die worden 

ingediend in het kader van de nieuwe programmasubsidieregeling. 

 

Na het verstrijken van de zittingstermijn van de laatste commissieleden dient er een nieuwe 

commissie te worden samengesteld. Het Cultuurstimuleringsfonds wordt in drie subsidierondes per 

jaar verdeeld. De commissie zal met ingang van de subsidieronde van mei a.s. de reguliere 

Cultuurstimuleringsfondsaanvragen (projectsubsidies) beoordelen. Daarnaast zal de commissie zich 

gaan buigen over de subsidieaanvragen  in het kader van de Programmasubsidieregeling 2022-2024 

(vastgesteld 12 april 2021). 

Op de wervingsactie (vacaturetekst, bijlage) hebben twintig kandidaten gereageerd. Met zes zijn 

gesprekken gevoerd, waarna een selectie van drie leden is gemaakt. Daarbij is gestreefd naar een 

diverse samenstelling voor wat betreft achtergrond en inhoudelijke kennis.  

 

2. Besluitpunten college 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

 

1. Drie adviescommissieleden voor het Cultuurstimuleringsfonds te benoemen, te weten: 

- de heer Ward Janssen 

- mevrouw Anne van Lienden 

- mevrouw Farida Span-Aazani 

2. De commissieleden te benoemen voor een periode van twee jaar, waarna verlenging 

mogelijk is. 

3. De commissieleden per bijgewoonde vergadering een vergoeding te verlenen op grond van 

art. 7 van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019. 

 

3. Beoogd resultaat 
Een deskundige, evenwichtige en objectieve advisering van het college ten aanzien van zowel de 
aanvragen voor projectsubsidies ten laste van het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem als de 
aanvragen voor meerjarige programmasubsidies. 
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4. Argumenten 

Met de benoeming van de nieuwe commissieleden is sprake van een deskundige adviescommissie 

 

De heer Ward Janssen (1981) is een ervaren curator op het terrein van onder andere digitale media, 

met kennis van kunst en cultuurbeleid en ervaring als adviseur van een landelijk fonds. Mevrouw 

Anne van Lienden (1978) is conservator en tentoonstellingsmaker bij het Singer Museum Laren, met 

kennis van beeldende kunst en educatie. Mevrouw Farida Span-Aazida (1981) is afdelingshoofd 

marketing en communicatie bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam, met ervaring op het vlak van 

doelgroepenbeleid en domeinoverstijgende samenwerking. 

 

De nieuwe leden zijn allen in staat om subsidieaanvragen en plannen te beoordelen op artistieke 

kwaliteit, financiële onderbouwing en bereik. De commissieleden zijn conform het profiel 

woonachtig in Haarlem en omstreken, en bekend met het culturele klimaat in de stad. 

 
Op advies van de privacyadviseur zijn de CV’s niet bijgevoegd. De feitelijke inhoudelijke beoordeling 

omtrent geschiktheid heeft reeds plaatsgevonden binnen de ambtelijke sollicitatiecommissie en is 

besproken met de wethouder Cultuur.  

De commissie kan onafhankelijk adviseren 
 
Om de objectiviteit en onafhankelijkheid van de adviescommissie te waarborgen, mogen nieuwe 
commissieleden niet betrokken zijn, of de laatste twee jaar betrokken zijn geweest, (als maker, 
organisator, bestuurslid of anderszins) bij Haarlemse culturele instellingen en initiatieven. De nieuwe 
commissieleden voldoen aan dit criterium.  

Voor de nieuwe commissieleden is ook een Verklaring omtrent Gedrag overlegd. 

 

Financiële consequenties  

Omdat het om vervanging van leden van een bestaande adviescommissie gaat zijn er geen financiële 

consequenties. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

- 

 
6. Uitvoering 

 De commissieleden zullen schriftelijk worden over het besluit worden geïnformeerd.  

 Het voorzitterschap wordt in overleg bepaald. De nieuwe commissie zal met ingang van dit 

voorjaar adviseren over de projectsubsidieronde van 15 mei, en over de aanvragen voor 

programmasubsidies. 

 

7. Bijlagen 

 Vacaturetekst 


