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Geachte Raadsleden,

Voorafgaand aan de vergadering van de Commissie Ontwikkeling van afgelopen 
donderdag 2 juni heeft mevrouw Inge Nypels van Stichting De Wereld 
Kindertheater (WKT) u toegesproken. De aanleiding hiervoor vormde de brief van 
de gemeente Haarlem aan de WKT van 25 mei 2016 waarin een verzoek om een 
huursubsidie van € 10.422,24 en een bijdrage in de verhuiskosten van € 2.500, - 
wordt afgewezen.

Een aantal leden van uw commissie heeft naar aanleiding van deze inspraakreactie 
en de eerder door mevrouw Nypels aan de raadsleden gezonden mail een aantal 
vragen gesteld. Met deze brief kom ik mijn toezegging na om uw vragen schriftelijk 
te beantwoorden.

U heeft mij gevraagd of er toezeggingen zijn gedaan aan de WKT op grond 
waarvan zij konden verwachten dat de gemeente zou zorgen voor een oplossing 
voor de hoge huurlasten van hun nieuwe huisvesting in Klein Heiligland 84. De 
WKT verwacht in financiële problemen te komen door het grote verschil tussen de 
nu toe betaalde huur in de Egelantier (ca. € 42, - per m2) en de relatief hoge huur in 
het Klein Heiligland (€ 103, - per m.2).
Ik kan u hierop antwoorden dat er noch door mij en mijn voorganger, noch door de 
afdeling harde toezeggingen in die zin zijn gedaan. Wel is toegezegd dat wij ons tot 
het uiterste zouden inspannen om tot een oplossing te komen. Voor alle A-huurders 
is gekeken naar de mogelijkheid van een ingroeihuur en een bijdrage in de 
inrichtings- en verbouwingskosten. Echter, in zijn brief van 16 juni 2015 aan de 
commissie ontwikkeling schrijft de toenmalige wethouder Jack van der Hoek 
hierover:

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Gedempte Oude Gracht 2, Haarlem 
www.haarlem.nl



Haarlem
2

“Primair zijn de organisaties zelf verantwoordelijk voor hun huisvesting, 
net als elke andere culturele organisatie in onze stad. De gemeente heeft 
geen verplichting om (een deel van) bovengenoemde kosten voor haar 
rekening te nemen. Vanuit politiek-bestuurlijke besluitvorming en/of andere 
financiële kaders heeft de gemeente geen budget gereserveerd om (een deel 
van) deze kosten te dragen”

Gebleken is inmiddels dat binnen deze financiële kaders geen ruimte gevonden kan 
worden voor een ingroeihuur en een vergoeding voor verbouwing en inrichting.
Ook voor de absoluut onvermijdelijke kosten (uitstel sluiting, aanpassing 
buitenruimte) en de kosten voor de twee huurvrije maanden voor alle A-huurders 
die door mij zijn toegezegd, is geen dekking te vinden.
Ik heb dit eerder toegelicht in mijn brief aan de commissie van 12 april jl. In deze 
brief heb ik ook een uitvoerige uiteenzetting gegeven van hetgeen sinds oktober 
2014 rond herhuisvesting van de huurders Egelantier is gepasseerd.
De te maken onvermijdelijke kosten zijn als nadeel gemeld in de kademota 2016.

Ten behoeve van de WKT is veel energie gestoken in het zoeken naar alternatieve 
huisvesting, waarbij de mogelijkheid om de nu gehuurde ruimtes ‘af te knippen4 
van de Egelantier, een goede en voordelige optie leek. Een besparing op kosten zou 
mogelijk zijn doordat verhuizing niet nodig was en door de mogelijkheid van 
gezamenlijk gebruik met soortgelijke organisaties. Door de WKT is het kopen van 
een ruimte die zelfstandig gebruikt zou kunnen worden meermaals als serieuze 
optie genoemd.
Toen dit plan niet realiseerbaar bleek, is gekeken naar de mogelijkheden van het 
leegstaande Magdalenaklooster, waarbij wel echter eerst tijdelijke husvesting van 
de WKT in Klein Heiligland noodzakelijk is.

De gemeente heeft hiermee in mijn optiek aan haar inspanningsverplichting 
voldaan. Daarbij moet niet worden vergeten dat de WKT al een structureel subsidie 
van de gemeente ontvangt van € 34.600, - en een subsidie via de regeling 
combinatiefunctionarissen van € 15.500 per jaar.

Van meet af aan hebben wij duidelijk gemaakt dat ook de WKT zich zal moeten 
inspannen om de bedrijfsvoering op orde te brengen en te kijken naar verhoging van 
de eigen inkomsten, met name daar waar het de lesgelden betreft. De WKT geeft 
aan hiervan werk te maken. De effecten zijn echter vooralsnog bij lange na niet 
voldoende om de benodigde extra inkomsten te genereren. De WKT heeft in 
vergelijking met soortgelijk aanbod van andere instellingen zeer lage lesgeld 
bijdragen. Na de in het vorig jaar doorgevoerde verhogingen met € 25, - per jaar 
liggen de lesgelden in het hoogste tarief nu rond de € 4,20 per uur, terwijl dit bij 
organisaties met soortgelijk aanbod (Hart en Mamagaai) rond de € 8,50 per uur ligt. 
Voor kinderen uit minima gezinnen (tot 120% van de bijstandsnorm) bestaat de 
mogelijkheid om de lesgelden te laten betalen via het Jeugd Cultuurfonds. Voor de 
WKT werd op dit fonds in 2016 3 maal een beroep gedaan.

U heeft mij ook gevraagd welke mogelijkheden ik zie om de WKT te redden. Laat 
ik voorop stellen dat ik in het verleden activiteiten van het Wereld Kindertheater
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heb gezien en ervan onder de indruk ben. Ze maken mooie producties en 
ontwikkelen activiteiten in de wijken die ik en vele anderen bijzonder waarderen. 
Voor een redding in financiële zin zie ik echter geen mogelijkheden, zoal ik boven 
heb toegelicht.
Daarnaast zou met een redding van de WKT aan de andere A-huurders van Klein 
Heiligland een vreemd signaal worden af gegeven. Immers, in de gesprekken met 
hen heb ik aangegeven dat er geen enkele ruimte zit in het budget. Iedereen heeft 
het moeten doen met een huurvrij stelling van twee manden en is uiteindelijk 
mokkend akkoord gegaan. Ik sluit niet uit dat zij nu opnieuw op de stoep staan als 
de WKT wel een extra subsidie voor de huur krijgt.

I
I

Ter informatie stuur ik als bijlage de afwijzende beschikking mee die op 26 mei aan 
de WKT is verstuurd. Als motivatie voor de afwijzing komen alle in deze brief 
genoemde argumenten aan bod.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

[lelijke groet,
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Geacht bestuur,

Naar aanleiding van de bij de gemeente Haarlem op 21 maart 2016 ingekomen 
subsidieaanvraag met kenmerk 2016/143805 delen wij u het volgende mee.
Uw aanvraag is getoetst aan de criteria van de algemene subsidie verordening van 
de gemeente Haarlem. De hierboven vermelde subsidieaanvraag wordt op grond 
van artikel 8 lid 2 i van de algemene subsidieverordening afgewezen. Dit besluit 
licht ik hieronder graag toe.

U verzoekt het college om een bijdrage van € 10.422,24 in de kosten van de huur 
voor de nieuw te betrekken ruimten in het Klein Heiligland 84, in elk geval voor 
één jaar en een eenmalige bijdrage in de verhuiskosten van € 2,500,-.
U constateert dat de huurlasten voor de nieuwe ruimte in het Klein Heiligland ten 
opzichte van de huur die u tot nu toe betaalde in de Egelantier, meer dan verdubbeld 
zijn en dat u op dit moment niet in staat bent om deze huurverhoging binnen de 
exploitatie van De Wereld Kindertheater (hierna: WKT) te dekken.

Motivering
In oktober 2014 heeft wethouder Van der Hoek u geïnformeerd over het besluit om 
de Egelantier te verkopen en de voorgenomen sluiting als gevolg daarvan. In zijn 
brief van 30 april 2015 heeft de wethouder u laten weten dat sluiting van de 
Egelantier per 1 januari 2016 plaats zou vinden, mede als gevolg van het besluit om 
de gemeentelijke bijdrage in de beheerskosten van de Egelantier per die datum 
volledig weg te bezuinigen. Beide besluiten zijn ingegeven door de noodzaak om de 
gemeentelijke uitgaven drastisch te beperken.
De wethouder heeft in zijn brief ook gemeld dat de gemeente een inspannings
verplichting heeft t.o.v. de zogenoemde A-huurders, waartoe ook de WKT behoort. 
Op verzoek van de huurders en de gemeenteraad is in juni 2015 besloten om de 
sluiting van de Egelantier uit te stellen tot 1 juli 2016 en om onderzoek te doen naar 
de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de door huurders te maken kosten. 
Duidelijk is inmiddels dat hiervoor geen middelen beschikbaar zijn.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
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Wel heeft de nieuwe wethouder Botter recent besloten om als tegemoetkoming aan 
de nieuwe huurders van Klein Heiligland 84 voor de eerste twee maanden (juli en 
augustus) geen huur in rekening te brengen.

In de afweging om negatief te besluiten op uw subsidieverzoek speelt ook mee dat 
de gemeente voor de WKT geen uitzondering kan maken. Dit om precedentwerking 
te voorkomen. Ook andere huurders hebben gevraagd om een bijdrage in de huur en 
de verhuiskosten. Daar komt bij dat de huur voor Klein Heiligland 84 in 
vergelijking met de tarieven op de markt laag is. Ook als het gaat om niet- 
commerciële huur. Daarnaast was de door u betaalde huur in de Egelantier 
gedurende vele jaren extreem laag, ook in vergelijking met andere huurders. In die 
zin subsidieerde de gemeente Haarlem uw organisatie al jarenlang in de huurlasten.

Besluit
De gemeente Haarlem besluit het verzoek van de Stichting de Wereld Kindertheater 
om hen een huursubsidie van € 10.422,24 toe te kennen ten behoeve van de huur 
van ruimtes in Klein Heiligland 84 en een eenmalige verhuiskostenvergoeding van 
€ 2.500,-, af te wijzen.

Tot slot
Ik realiseer mij dat een afwijzing van uw verzoek om huursubsidie een probleem 
vormt voor uw organisatie. Al eerder, in 2015, heeft u ons deelgenoot gemaakt van 
de financiële problemen bij uw organisatie. Ook toen is uw verzoek om een 
verhoging van de exploitatiesubsidie afgewezen, ook vanwege de aanvullende 
bezuinigingen op Cultuur in het coalitieakkoord Haarlem 2014-2018 Samen Doen! 
In verschillende gesprekken in de afgelopen anderhalf jaar bent u er op gewezen dat 
een sluitende exploitatie in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van het 
bestuur. Waar kosten stijgen zijn maatregelen nodig om de inkomsten te verhogen. 
De gemeente denkt dat er zeker mogelijkheden zijn om bijv. de inkomsten uit 
lesgelden te verhogen.

Mocht u op grond van het bovenstaande aanvullende informatie wensen, dan kunt u 
contact opnemen met bovengenoemd contactpersoon.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Haarlem 
namens dezen.

J. Kaper
Hoofd afdeling Economie en Cultuur
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Bezwaar clausule
Tegen dit besluit kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt bij het college van 
burgemeester en wethouders, postbus 511,2003 PB Haarlem. U moet dan binnen zes weken na 
de verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet ten 
minste de volgende gegevens bevatten:
- uw naam en adres
- de verzenddatum van uw brief
- het besluit waartegen u bezwaar maakt
- de reden voor uw bezwaar
- uw handtekening
Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaar'. U kunt de 
inwerkingtreding van het besluit niet uitstellen door een bezwaarschrift in te dienen. Wel 
kunt u, als u een bezwaarschrift heeft ingediend, in geval van spoed om een voorlopige 
voorziening verzoeken. Op basis van deze voorlopige voorziening kan de werking van het 
besluit eventueel opgeschort worden. Het verzoek kunt u indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Dit verzoek moet aan dezelfde eisen voldoen als het bezwaarschrift. U 
moet griffierechten betalen voor de behandeling van dit verzoek.
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