
 

 Kenmerk: 2022/587629 1/4 

 

Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Aanpassing uitvoeringsregeling Cultuurstimuleringsfonds in het kader van het Cultuurplan ‘Cultuur maakt 

Haarlem’ 2022-2024 

Nummer 2022/587629 

Portefeuillehouder Meijs, M.-T.  

Programma/beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur 

Afdeling ECDW 

Auteur A. Nieuwendijk 

Telefoonnummer 06-46215641 

Email anieuwendijk@haarlem.nl 

Kernboodschap  Op 23 december 2021 heeft de raad het Cultuurplan ‘Cultuur maakt Haarlem’ 

2022-2028 vastgesteld. Voor de uitvoering van het cultuurbeleid zijn drie 

subsidievormen beschikbaar: 

- Meerjarige exploitatiesubsidies voor de culturele basisinfrastructuur (BIS) 

- Nieuw: programmasubsidies voor gezamenlijke activiteitenprogramma’s in 

2022-2024, gericht op het realiseren van de ambities voor het Cultuurplan, 

ook voor niet-gesubsidieerde organisaties en cultuurmakers 

- Incidentele projectsubsidies Cultuurstimuleringsfonds 

Projectsubsidies worden verstrekt op basis van de Uitvoeringsregeling voor 

subsidies Cultuurstimuleringsfonds Haarlem 2018. Met dit collegebesluit wordt de 

Uitvoeringsregeling aangepast in overeenstemming met het Cultuurplan; 

- De ambities en doelstellingen voor de nieuwe Cultuurplanperiode worden 

opgenomen in de Uitvoeringsregeling. 

- De laagdrempeligheid en toegankelijkheid van de regeling wordt versterkt 

door de beoordelingscriteria nader te omschrijven, en door de mogelijkheid te 

creëren subsidieaanvragen tot maximaal € 1.000 via een pitch en ambtelijke 

beoordeling sneller toe te kunnen kennen.  

Behandelvoorstel voor  

commissie 

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

 

Relevante eerdere 

besluiten 

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

d.d. 23 december 2021 

Besluit College  

d.d. 12 april 2022 

 

 

1. De Uitvoeringsregeling Projectsubsidies Cultuurstimuleringsfonds Haarlem in 

het kader van het Cultuurplan ‘Cultuur maakt Haarlem’ vast te stellen. Deze 

Uitvoeringsregeling vervangt de Uitvoeringsregeling voor subsidies 

Cultuurstimuleringsfonds Haarlem, vastgesteld op 17 december 2017 en 

ingaande 1 januari 2018.  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

 

De Uitvoeringsregeling voor subsidies Cultuurstimuleringsfonds Haarlem heeft als doel incidentele 

culturele projecten te stimuleren die een bijdrage leveren aan het culturele klimaat van Haarlem. De 

vaststelling door de gemeenteraad van het Cultuurplan ‘Cultuur maakt Haarlem’ 2022-2028 op 23 

december 2021 vereist enige aanpassingen in de huidige Uitvoeringsregeling voor subsidies 

Cultuurstimuleringsfonds Haarlem 2018. 

 

In de aangepaste regeling worden de ambities en doelstellingen opgenomen zoals verwoord in het 

Cultuurplan. Ook wordt de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van de regeling versterkt door de 

beoordelingscriteria nader te omschrijven, en door de mogelijkheid te creëren subsidieaanvragen tot 

maximaal € 1.000 via een pitch en ambtelijke beoordeling sneller toe te kunnen kennen. 

 

2. Besluitpunten college 

 

Het college van burgemeester en wethouders besluit  

 

1. de Uitvoeringsregeling Projectsubsidies Cultuurstimuleringsfonds Haarlem in het kader van 

het Cultuurplan ‘Cultuur maakt Haarlem’ vast te stellen. Deze Uitvoeringsregeling vervangt 

de Uitvoeringsregeling voor subsidies Cultuurstimuleringsfonds Haarlem, vastgesteld op 17 

december 2017 en ingaande 1 januari 2018.  

 

3. Beoogd resultaat 

 

De Uitvoeringsregeling voor projectsubsidies Cultuurstimuleringsfonds Haarlem draagt bij aan de 

realisatie van de ambities van het cultuurplan ‘Cultuur maakt Haarlem’. De Uitvoeringsregeling 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 dat de gemeente het CSF effectiever en 

duurzamer wil inzetten ten behoeve van het realiseren van gemeentelijke ambities. 

Daarnaast is in het Cultuurplan bepaald dat de toegankelijkheid van het CSF voor culturele 

makers en organisaties vergroot wordt, onder andere door het organiseren van spreekuren 

in de wijk en de mogelijkheid van pitches voor kleine bedragen. Daartoe is op basis van het 

Cultuurplan de subsidieregeling aangepast. 
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2. Dit besluit is de beste manier om het beoogd resultaat te bereiken 

 

Met de aanpassing van de Uitvoeringsregeling wordt uitvoering gegeven aan de 

besluitvorming met betrekking tot het Cultuurplan. Enkele artikelen worden gewijzigd:  

 

- Artikel 5. Subsidiabele activiteiten; culturele projecten zijn alleen subsidiabel indien 

zij bijdragen aan een of meer van de vijf ambities uit het Cultuurplan. In Artikel 8 lid 3 

wordt het maximale bedrag voor projecten ter ondersteuning van de beroepspraktijk 

per aanvraagronde verhoogd van € 6.000 naar € 10.000. 

 

- Artikel 7. Aanvraagprocedure en beslistermijn; de aanvrager krijgt bij een maximaal 

aangevraagde subsidie van € 1.000 de mogelijkheid zijn aanvraag te pitchen. 

Aanvragen worden ambtelijk beoordeeld 

 

- Artikel 8 Beoordelingscriteria;  de begrippen ‘artistiek-inhoudelijke kwaliteit’ 

‘zakelijke kwaliteit’ en ‘meerwaarde voor het culturele klimaat in Haarlem’ worden 

nader uitgewerkt teneinde de toegankelijkheid van de subsidieregeling te 

bevorderen.  

 

3. Toekenning van subsidies op basis van advies commissieleden Cultuurstimuleringsfonds 

 

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

projectsubsidies geschiedt door de adviescommissie van het Cultuurstimuleringsfonds, 

hierbij ondersteund door cultuurambtenaren. 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 

Naar verwachting veel animo voor projectsubsidies 

 

Het Cultuurstimuleringsfonds werd in het verleden geregeld overvraagd. Nu ook de 

beperkingen als gevolg van corona weer opgeheven zijn, wordt verwacht dat er veel 

subsidieaanvragen (blijven) komen. 

Bij de begroting 2022 is een taakstelling op cultuur besloten. Bij de kadernota wordt 

voorgesteld deze taakstelling van € 50.000 in mindering te brengen op het 

Cultuurstimuleringsfonds (zie pagina 31 van het Cultuurplan). Voor 2022 en verder is dan 

voor het verstrekken van projectsubsidies een budget beschikbaar van € 325.327, jaarlijks te 

indexeren.  
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6. Uitvoering 

Deze Uitvoeringsregeling treedt inwerking op 16 mei 2022. Voor aanvragen om subsidie die 

zijn ingediend vóór 1 juni 2022 gelden de bepalingen van de uitvoeringsregeling voor 

subsidies Cultuurstimuleringsfonds Haarlem ingaande 1 januari 2018.  

7. Bijlage 

 

- Uitvoeringsregeling voor projectsubsidies Cultuurstimuleringsfonds in het kader van 

het Cultuurplan ‘Cultuur maakt Haarlem’, geldend vanaf 16-05-2022 

 
 


