Amendement: De

eerste klap is een daalder waard

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 8 en 11 november 2021,
Constaterende dat:
• Er nog geen structurele oplossing is voor het collectiebeheer van het Frans Hals Museum;
• In het investeringsplan een “stelpost cultuur PB21” is opgenomen voor in totaal € 3 miljoen
euro;
• In het investeringsplan € 1,3 miljoen is opgenomen voor “aankoop pand tbv depot” erfgoed;
• Het college opdracht heeft gegeven om de mogelijkheden te inventariseren voor een nieuw
Haarlems collectiecentrum, waar de depotbehoefte van verschillende instellingen* kan
worden samengevoegd;
• Wethouder Meijs bij het interpellatiedebat op 26 oktober 2021 heeft toegezegd in
januari/februari 2022 de bouwstenen voor de toekomst van het Frans Hals Museum aan te
reiken;
• Er € 250.000,- is begroot voor het overplaatsen van de collectie van het FHM naar een
tijdelijke opslaglocatie.
Overwegende dat:
• De noodzaak van een nieuw depot voor het collectiebeheer van het Frans Hals Museum
breed wordt ingezien;
• De optelsom (€ 4,3 miljoen) van de “stelpost cultuur PB21” (€ 3 miljoen) en de post “aankoop
pand tbv depot erfgoed” (€1,3 miljoen) naar verwachting slechts een deel is van de
gemeentelijke bijdrage in de totale investering in een nieuw collectiedepot;
• Door het oormerken van deze twee posten voor een nieuw collectiedepot tenminste een
eerste begin wordt gemaakt;
• De bouwstenen voor de toekomst van het Frans Hals Museum naar verwachting ook meer
zicht gaan geven op de investering in een nieuw collectiedepot;
• Dat dit inzicht mogelijk zal leiden tot verdere aanpassing van het investeringsplan.
Besluit:
Het investeringsplan 2022-2026 als volgt te wijzigen.

Onderstaande investeringen:

Vervangen door:
CLT.11

Realisatie nieuw collectiedepot
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En gaat over tot de orde van de dag,
CDA Haarlem Actiepartij
*Noordhollands Archief, Frans Hals Museum, Museum van de Geest, Teylers Museum, Archeologische collectie van de gemeente
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