
 

 

 

 

 
AMENDEMENT Frans Halsmuseum 2.0 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 juli 2018,  

In beraadslaging over de Kadernota, 

Constaterende dat het Frans Halsmuseum: 

 Jaarlijks 150.000 bezoekers trekt die gemiddeld 26 euro besteden wat de stad 3,9 
miljoen euro oplevert;1 

 Een waardevolle collectie heeft die volledig eigendom is van de gemeente, evenals de 
historische gebouwen; 

 Jaarlijks een exploitatiesubsidie van circa 2,6 miljoen euro ontvangt en daarnaast een 
zelfde bedrag binnenhaalt via particuliere fondsen waarvan in 2017 1,5 miljoen euro is 
besteed aan de aankoop van kunstwerken; 

 Plannen heeft voor renovatie en verbouwing waardoor het museum beter vindbaar en 
toegankelijk wordt, expositie van klassieke schilderijen ook op de locatie Grote Markt 
mogelijk wordt en de Vleeshal gratis toegankelijk wordt; 

 Verwacht dat door deze vernieuwing het aantal bezoekers meer dan 30% zal stijgen; 

 Van de gemeente voor deze plannen 4,5 miljoen euro vraagt (beide locaties samen); 

 Daarnaast inzet op 1,5 miljoen euro bijdrage via fondsenwerving en hiervan reeds 0,5 
miljoen euro is toegezegd onder voorwaarde dat de gemeente bijdraagt; 

 Er ook plannen zijn om de benedenverdieping van de Verweijhal bij het museum te 
trekken maar dat hierover nog geen overeenstemming is bereikt met de eigenaar, terwijl 
dit pand al 4 jaar leeg staat; 

 Door stijgende vaste lasten vanaf 2018 nagenoeg geen intern budget heeft voor 
tentoonstellingen, terwijl tentoonstellingen een grote invloed hebben op het aantal 
(herhaal)bezoekers; 

 In de verzelfstandigingsovereenkomst geen rekening heeft gehouden met de negatieve 
financiële gevolgen van het behoud van de gemeentelijke CAO, en dit een deel van de 
stijgende vaste laste verklaard; 

 
Overwegende dat 

 In het coalitieakkoord staat dat de plannen van het Frans Halsmuseum aantrekkelijk zijn 
en een warm hart worden toegedragen, maar dat dit geen vertaling heeft gekregen in de 
Kadernota; 

 Het museum een belangrijke toeristische en cultuur-historische waarde heeft voor de 
stad; 

 Het museum in vergelijking met andere musea al veel eigen middelen genereert maar 
het voor een duurzame toekomst van het museum wenselijk is dat het museum minder 
afhankelijk wordt van de gemeente en dat het voorgestelde bouwplan daaraan kan 
bijdragen; 

 Haarlem de toeristenbelasting gaat verhogen zodat deze jaarlijks 2 mln euro in plaats 
van 1,2 mln euro oplevert bij een tarief van gemiddeld 5 euro per overnachting; 

 
Verzoekt het college: 

 Voor behandeling van de programmabegroting 2019 samen met de museumdirectie te 
onderzoeken of de verbouwing van het Frans Halsmuseum kan worden gerealiseerd en 

                                                           
1
 1,2 miljoen voor museum en 2,7 miljoen bestedingen in de stad (eten, drinken, etc.) 



 

 

daarbij te onderzoeken of voor de gevraagde financiering van 4,5 miljoen euro één of 
meerdere van de volgende dekkingsmiddelen kan worden ingezet: 
o Tijdelijke verhoging van de toeristenbelasting bovenop de in de Kadernota 

voorgestelde tariefverhoging (bijvoorbeeld: 1 euro per nacht levert in 4 jaar circa 
1,6 mln euro); 

o Verkoop van één of meerdere kunstwerken; 
o Budget voor onderhoud strategisch vastgoed voor zover het gaat om 

onderhoudsachterstanden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is; 
o Een gemeentelijke lening welke wordt terugbetaald uit bijvoorbeeld: 

 Een beperkte verhoging van de toegangsprijs waarbij de prijs wel lager blijft 
dan die van het Rijksmuseum (bijvoorbeeld: 1 euro extra per bezoek levert 
uitgaande van minimaal 30% groei van het aantal bezoekers en 50% 
museumjaarkaarthouders in 4 jaar circa 0,4 mln euro op) 

 Efficiëntere exploitatie door de voorgestelde verbouwing welke in eerste jaren 
kan worden ingezet voor het terugbetalen van een lening van de gemeente en 
in latere jaren voor ; 

 Soberder arbeidsvoorwaarden voor nieuwe museummedewerkers; 

 Hierbij tevens te onderzoeken of fasering mogelijk is door bijvoorbeeld in eerste instantie 
alleen de locatie Grote Markt te verbouwen; 

 In gesprek te gaan met de eigenaar van de begane grond van de Verweijhal om te zien 
of overeenstemming kan worden bereikt over het benutten van deze locatie voor het 
museum; 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 

Frank Visser 

ChristenUnie 


