Motie “Kleine podia zijn geen halve podia”

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen 9, 11 en 12 juli 2018, in beraadslaging over de kadernota
2018,
constaterende dat;
-

37PK, ABC Architectuurcentrum, Nieuwe Vide en De Pletterij het manifest “Kleine Culturele Instellingen”
hebben opgesteld,
dit manifest door genoemde instellingen tijdens de bijeenkomst van de Commissie Ontwikkeling d.d.14
mei 2018 is toegelicht,
uit dit manifest een heldere behoefte spreekt aan verbeterde financiele ondersteuning vanuit de gemeente,
de subsidies aan deze instellingen de afgelopen jaren onder de druk van bezuinigingen fors zijn afgenomen,
subsidies lager dan €50.000 per jaar de afgelopen jaren ook niet zijn geïndexeerd,
kleine instellingen blijkens het manifest en de gegeven toelichting nauwer willen samenwerken teneinde
kostenefficiënter te kunnen opereren en een aantrekkelijke(r) programmering kunnen bieden,
het College nu voornemens is deze instellingen voor slechts de halve bestuursperiode (2018 en 2019) een
subsidie te verstrekken van €20.000, zijnde de helft van de gevraagde €40.000,- per instelling,
voor de jaren daarna beslissingen daartoe wil uitstellen tot het moment van vaststelling van de Cultuurnota.

overwegende dat;
-

-

kleine instellingen een zeer belangrijke pijler vormen in de diversiteit van het culturele aanbod in Haarlem,
deze instellingen de afgelopen jaren ernstig zijn gekort in hun financiële mogelijkheden,
de impact van deze instellingen tot ver buiten de Haarlemse gemeentegrenzen rijkt,
de continuïteit van deze instellingen veelal afhangt van een combinatie van een enkele fte en een groot
aantal vrijwilligers,
de toezegging van €20.000,- voor slechts twee jaar de instellingen te weinig mogelijkheden biedt om de
voorgenomen onderlinge samenwerking vorm te geven en te weinig zekerheid biedt om vooruit te
programmeren,
de €20.000,- per jaar bij lange na niet voldoet aan de onderbouwde behoefte die vanuit de instellingen is
gegeven,

draagt het College op om;
-

de subsidie voor de volledige vier bestuursjaren toe te kennen,
te onderzoeken of de hoogte van de subsidie kan worden bijgesteld tot €40.000,- per jaar,
de te verstrekken subsidie jaarlijks te indexeren,

en gaat over tot de orde van de dag.
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