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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Programma subsidieregeling 2022-2024 in het kader van het Cultuurplan ‘Cultuur maakt Haarlem’ 

 

Nummer 2022/543760 

Portefeuillehouder Meijs, M.-T.  

Programma/beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur 

Afdeling ECDW 

Auteur B. de Bruyne 

Telefoonnummer 023-5113487 

Email b.de.bruyne@haarlem.nl 

Kernboodschap  Op 23 december 2021 heeft de gemeenteraad het Cultuurplan ‘Cultuur maakt 

Haarlem’ vastgesteld. Om meer ruimte te maken voor vernieuwing en creativiteit, 

en tevens ter ondersteuning van het herstel van de culturele sector na corona, is 

besloten een nieuwe subsidievorm te introduceren, naast de structurele subsidies 

voor de culturele basisinfrastructuur (BIS) en de incidentele projectsubsidies van 

het Cultuurstimuleringsfonds. Met programmasubsidies, voor langer durende 

gezamenlijke activiteitenprogramma’s, kunnen meer organisaties en 

cultuurmakers worden ondersteund.  

 

Met de begroting is reeds budget beschikbaar gesteld voor het verstrekken van 

programmasubsidies in 2022-2024, en in het Cultuurplan zijn de contouren van 

een nieuwe subsidieregeling al vastgelegd. De voorliggende regeling is de 

uitwerking hiervan. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

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

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Bestuursrapportage 2021 en programmabegroting 2022-2026 

- ‘Cultuur maakt Haarlem: Cultuurplan 2022-2028’ (2021/581363) d.d. 23 

december 2021 

Besluit College  

d.d. 12 april 2022 

 

 

Besluit:  
1. De programma subsidieregeling 2022-2024 in het kader van het Cultuurplan 

‘Cultuur maakt Haarlem’ vast te stellen. 

2. Het subsidieplafond voor de jaren 2022, 2023 en 2024 vast te stellen op                 

€ 500.000 per jaar. 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

 

Aan de hand van de programma subsidieregeling 2022-2024 biedt de gemeente met name niet-

structureel gesubsidieerde organisaties en cultuurmakers de gelegenheid om een aanvraag te doen 

voor een driejarige programmasubsidie, om de ambities van het cultuurplan ‘Cultuur maakt Haarlem’ 

2022-2028 te helpen realiseren. In de subsidieregeling zijn naast algemene voorwaarden specifieke 

criteria per ambitie opgenomen.  

 

2. Besluitpunten college 

 

Het college van burgemeester en wethouders besluit  

 
1. De programma subsidieregeling 2022-2024 in het kader van het Cultuurplan ‘Cultuur maakt 

Haarlem’ vast te stellen. 

2. Het subsidieplafond voor de jaren 2022, 2023 en 2024 vast te stellen op € 500.000 per jaar. 

 

3. Beoogd resultaat 

 

De programma subsidieregeling 2022-2024 draagt bij aan de realisatie van de ambities van het 

cultuurplan ‘Cultuur maakt Haarlem’. De subsidieregeling is het kader voor in te dienen aanvragen, 

de beoordeling hiervan, en de toekenning van subsidies. 

 

4. Argumenten 

 

1. Het besluit past in het ingezet beleid 

 

Op 23 december 2021 heeft de gemeenteraad het nieuwe Cultuurplan ‘Cultuur maakt 

Haarlem’ vastgesteld en onder meer besloten om in 2022-2024 programmasubsidies te gaan 

verstrekken. Daartoe is op basis van de in het Cultuurplan gegeven contouren een nieuwe 

subsidieregeling uitgewerkt. 

 

Het budget voor programmasubsidies (jaarlijks € 500.000 voor 2022, 2023 en 2024) is 

beschikbaar gesteld met besluitvorming over de bestuursrapportage 2021 en de 

programmabegroting 2022-2026. 
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2. Dit besluit is de beste manier om het beoogd resultaat te bereiken 

 

Door met programmasubsidies de toegankelijkheid van kunst en cultuur te vergroten, door 

ruimte te bieden aan innovatie en experiment door cultuurmakers, en door cultuur een 

steviger inbedding te geven in de wijken, werken gemeente en culturele partijen aan een 

pluriforme, vernieuwende en duurzaam herstelde sector. 

 

De programmasubsidies zijn een aanvulling op meerjarige BIS subsidies (t.b.v. gesubsidieerde 

instellingen in de lokale culturele basisinfrastructuur) en de bestaande projectsubsidies van 

het Cultuurstimuleringsfonds (t.b.v. incidentele activiteiten). Met de programmasubsidies 

wordt ruimte gecreëerd  voor langdurende activiteitenprogramma’s, in een gezamenlijke en 

gestructureerde aanpak gericht op de ambities in het Cultuurplan: 

 

- Kunst en Cultuur voor iedereen 

- Ruimte voor cultuurmakers en creativiteit zichtbaar in de stad 

- Verstevigen van dwarsverbanden tussen zorg, welzijn en cultuur 

- Versterken van cultuureducatie 

 

De subsidieregeling Programmasubsidies 2022-2024 ziet vooral toe op de eerste vier 

ambities. Zoals in het cultuurplan staat beschreven, omvat ambitie 5 “Vergroten van het 

belang van culturele voorzieningen en erfgoed voor Haarlem als cultuurstad” 

een gerichte inzet van reguliere communicatiemiddelen, en het steviger verbinden van 

cultuur met het beleid ten aanzien van erfgoed (nieuwe Erfgoednota eind 2022) en 

evenementen (herijking evenementenbeleid en vervolgens toekenning 

evenementensubsidies vanaf 2024). 

 

De programmasubsidies staan open voor iedereen. Ze maken samenwerking mogelijk van 

gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde organisaties, voor groot en klein, voor cultuurmakers 

tezamen met culturele en andere maatschappelijke organisaties. In het Cultuurplan zijn 

specifieke organisaties en initiatieven benoemd die in aanmerking komen, zoals het Museum 

van de Geest/het  Dolhuys, Triple ThreaT, Haarlems Goud, of Nachtwacht Haarlem. 

 

Toekenning van subsidies op basis van advies commissieleden Cultuurstimuleringsfonds 

 

In het Cultuurplan is bepaald dat de beoordeling van plannen en aanvragen voor 

programmasubsidies geschiedt door de adviescommissie van het Cultuurstimuleringsfonds, 

hierbij ondersteund door cultuurambtenaren. Gelijk aan de huidige werkwijze voor CSF 

projectsubsidies. 
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De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke en zakelijke kwaliteit van de plannen, en 

laat zich bij de beoordeling van de meerwaarde van de plannen leiden door het beleidskader 

van het Cultuurplan.  

 

De adviescommissie bestaat uit drie onafhankelijke en deskundige personen. In de nieuwe 

Cultuurplanperiode zal ook met een nieuw samengestelde commissie worden gewerkt. De 

werving loopt, nieuwe commissieleden worden binnenkort ter benoeming aan het college 

voorgedragen. 

 
5. Risico’s en kanttekeningen 

1. Structurele ambities, incidentele dekking voor programmasubsidies 2022-2024.  

 

Met programmasubsidies kan een duurzame ontwikkeling van gezamenlijke 

activiteitenprogramma’s in gang worden gezet, ook door partijen die niet eerder subsidie 

ontvingen. De programmasubsidies 2022-2024 worden gefinancierd vanuit incidentele voor 

cultuur bestemde Rijksmiddelen. Naar verwachting zullen culturele organisaties voor de 

resterende periode van het Cultuurplan (looptijd tot en met 2028) een beroep blijven doen 

op financiële ondersteuning.  

 

In 2024 wordt de voortgang van het Cultuurplan geëvalueerd, aan de hand waarvan 

besluitvorming kan plaatsvinden over het continueren van programmasubsidies. 

 

2. Naar verwachting veel animo voor programmasubsidies 

 

Met programmasubsidies komen er meer mogelijkheden voor de ondersteuning van meer 

organisaties, en wordt het cultuurbudget significant vergroot. Het budget kan evenwel 

ontoereikend blijken om goed beoordeelde subsidieaanvragen allemaal te kunnen 

honoreren.  Daarom is in de regeling opgenomen dat de adviescommissie de aanvragen in 

samenhang met elkaar beoordeelt en komt tot een rangschikking van de toe te kennen 

subsidies. Daarmee worden de schaarse middelen toegekend aan de meest kansrijke 

plannen en de plannen met de meest toegevoegde waarde. 

Aanvragers die buiten de boot vallen kunnen wel nog beroep blijven doen op eenmalige 

projectsubsidies van het Cultuurstimuleringsfonds. 
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6. Uitvoering 

 

Na publicatie van de regeling kunnen aanvragen worden ingediend tot uiterlijk 1 juni. Het 

richtbedrag per aanvraag is minimaal € 45.000 en maximaal € 150.000 voor de jaren 2022-

2024 (€ 15.000, maximaal € 50.000 per jaar). Voorafgaand aan de publicatie wordt de 

regeling breed gecommuniceerd in relevante netwerken. 

 

Uiterlijk 1 juli biedt de CSF commissie zijn advies aan, met een beoordeling van de plannen 

en de voorgestelde verdeling van het beschikbare budget. Op basis hiervan worden 

beschikkingen opgesteld. Besluitvorming is gemandateerd aan het afdelingshoofd ECDW, 

gelijk aan de toekenning van CSF projectsubsidies. 

 

7. Bijlage 

 

- Programma subsidieregeling 2022-2024 in het kader van het Cultuurplan ‘Cultuur 

maakt Haarlem’ 


