
Reactie van de “C9” op raadsstuk 2020/915264  
(startnotitie cultuurplan 2022-2028) 
 
 
Geachte commissie, 
 
Voor de commissievergadering 29 oktober 2020 staan twee besluiten geagendeerd. 
De negen “grote” culturele instellingen in Haarlem (Schouwburg/Philharmonie, Patronaat, 
Toneelschuur, Frans Hals Museum, Teylers museum, Dolhuys / Museum van de Geest, Hart, 
Bibliotheek, Noord Hollands Archief – kortweg: de C9) hebben kennis genomen van de 
onderliggende stukken en geven graag een reactie ter overweging hierop. 
 

Startnotitie Cultuurplan 2022 - 2028 
 
Algemeen 
Wij zijn blij met de waardering, erkenning en trots die in de startnotitie wordt uitgesproken bij de 
terugblik 2013 – 2020. De culturele instellingen in Haarlem, en niet alleen de C9, hebben na de 
financiële crisis van 2010 de handen ineengeslagen. Cultuur heeft een groot draagvlak onder de 
inwoners. Het palet is veelzijdig, breed, aansprekend en bereikbaar en van groot belang voor de 
kwaliteit van leven. De culturele sector biedt werkgelegenheid en heeft relevante economische 
effecten.  
Als C9 onderstrepen wij het belang van een lange-termijn visie en –begroting in de vorm van een 
cultuurplan.  
 
Visie en ambities 2022-2028 
De startnotitie formuleert de ambitie om het culturele voorzieningenniveau toegankelijker, 
bereikbaarder en beter zichtbaar te maken. Uiteraard ondersteunen wij dit. De hier genoemde 5 
ambities achten we relevant en haalbaar, waarbij ieder van ons eigen accenten zal leggen, 
gebaseerd op de specifieke mogelijkheden en doelstellingen die elk van ons heeft.  
Onze vragen / aandachtspunten hierbij zijn: 

 Ruimte voor makers en creativiteit in de stad (tweede ambitie); Hier wordt gemeld dat de 
huidige financiële middelen niet toereikend zijn om deze ontwikkeling (m.n. nieuwe makers) 
te stimuleren. Hoe belangrijk is deze ambitie? Wordt er actief gezocht naar extra middelen? 

 Tav de genoemde drie fases: 
Welke uitgangspunten t.a.v de pandemie bestaan er bij het College, met name daar waar er 
ruimte is voor lokale interpretatie of maatwerk-afspraken voor bijvoorbeeld de podia en 
musea? Hoe lang mogen podia maar tot 30 personen ontvangen? Tot hoe lang is er dan 
ontvangst van publiek mogelijk met 1,5 meter maatregelen? En per wanneer zijn we weer 
terug naar het ‘oude normaal’? Is het wenselijk /mogelijk dat wij als C9 met een voorstel 
hieromtrent komen bij wijze van gezamenlijke prognose/aanname over de toekomst? 
 
 

Participatie en inspraak 

 Wij ondersteunen het idee om enquêtes te houden onder de inwoners. Is er een 
mogelijkheid om onze input te geven in de opzet van deze onderzoeken? Juist om ook als 
goede input voor de plannen van de instellingen te gebruiken. 

 Op basis van ambities en een centrale vraag worden culturele instellingen gevraagd mee te 
denken op het niveau van adviseren. Welke centrale vraag wordt hier bedoeld? En wordt de 
input met nadere verantwoording wel/niet meegenomen? 

 



Financieel kader 2021 

 2021 wordt een overgangsjaar met behoud subsidies en prestatieafspraken. Geldt dit ook 
voor de onderhoudsbudgetten? Over welke prestatieafspraken hebben we het precies? En 
hoe coulant wordt hiermee omgegaan tegen de achtergrond van alle beperkende 
maatregelen waardoor het publieksbereik en het volume aan activiteiten sterk afneemt, met 
alle financiële gevolgen van dien?   

 Heel concreet: is het uitgangspunt voor subsidie 2021: de toegekende subsidies zoals die van 
2020, vermeerderd met 2,4% indexatie? 

 Sommige instellingen kunnen in 2021 wellicht gebruik maken van eerder genoemde 
steunmaatregelen van het Rijk. De verwachte tekorten voor 2021 moeten ook worden 
gedekt en wellicht mede vanuit eerdere/toekomstige steunmaatregelen. Hoe ziet het 
College dit?  

 In het kader van de op te bouwen financiële weerstand voor crises als Corona zouden wij 
graag zien dat er meer ruimte wordt gecreëerd voor het opbouwen van 
weerstandsvermogen dan in de huidige subsidieverordening.   

 
Financieel kader 2022-2024 

 De cultuurbegroting zit relatief vast in (meerjarige) subsidies aan instellingen: 23% 
huursubsidies, 52% exploitatiesubsidies. De vraag is of huisvestings-gerelateerde subsidies 
(huursubsidie, groot onderhoud) uit de cultuurbegroting moten komen; dit zou ook vanuit 
de gemeentelijk vastgoed-begroting kunnen worden gedekt. 

 We lezen dat het College meer ruimte wil maken en wellicht meerjarige subsidieafspraken 
wil faseren of tijdelijk loslaten. Dat lijkt strijdig met het bieden van zekerheid voor de 
instellingen om te komen tot meerjarige afspraken en bijbehorende middelen. Hoe ziet het 
college dit? 

  
Bezuinigingen vanaf 2022 

 Hier worden enkele zaken genoemd die we al lang in praktijk brengen: het beter benutten 
van het vastgoed, verduurzaming en nauwere onderlinge samenwerking. Mocht hier een 
forse efficiency van worden verwacht, dan zijn wij benieuwd welke concrete maatregelen 
het college op dit punt voor ogen heeft.   

 We zijn verheugd over het feit dan het college wil blijven investeren in cultuur en hier ook 
een reservering voor wil opnemen van € 3 mln. 

 De tabel in bijlage 3 geeft een taakstelling bezuiniging aan vanaf 2022 € 250.000 en voor 
2023 en 2024 € 330.000. Als deze taakstelling wordt opgelegd, zouden wij graag als C9 in 
eerste instantie onderling overleg dit op ons willen nemen. Dit is eerder een succesvolle 
werkwijze gebleken.  
 

Andere relevante ontwikkelingen 
Hier ontbreekt de vermelding over de Toneel- en Filmschuur die ook al enige tijd aandacht 
vraagt bij college en raad over de te verwachten precaire financiële positie die zal ontstaan 
in de exploitatie van de Toneel- en Filmschuur per 2022 indien zij niet in staat wordt gesteld 
om een bijgesteld profiel (met oa de nieuwe Filmeducatiehub) met bijbehorende uitbreiding 
waar te maken. Dit alles ten gevolge van de opening van een nieuw filmtheater in de Koepel 
eind 2021.  
Net als bij het Frans Hals museum vindt besluitvorming hierover separaat plaats. 
 

Aanvullend: Extra steun 2020 
De tweede tranche van het noodfonds 2020: een selectie van gesubsidieerde culturele instellingen 
met financiële problemen komen in aanmerking 



Er komt aanvullend geld van het Rijk (482 miljoen) naar de gemeentes (150 miljoen). Wanneer is 
bekend hoe en in welke mate van deze tweede tranche gebruik kan worden gemaakt? 
De zogenaamd ‘harde keuzes’ die worden genoemd; kunnen deze nader worden toegelicht? 
 
 
Namens de C9, 
 
Edwin van Balken | Marelie van Rongen | Frans Funnekotter 
27.10.2020 
 
 
 

 


