Motie: Investeer in de parels van je stad
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 9, 11 en 12 juli 2018, de Kadernota 2018
besprekende;
Constaterende dat:
 De gemeente Haarlem eigenaar is het van het Frans Hals museum en zijn collectie
 Er een oproep van het museum ligt om te investeren in de panden ter verbetering van de
toekomstbestendigheid en behoud van de (internationale) naam en faam
 Er in de Kadernota 2018 geen investeringsgeld beschikbaar wordt gesteld aan het museum
 Er sprake is van achterstallig onderhoud aan de panden, waarvan de grootte onbekend is
 Het toerisme in Haarlem jaarlijks toeneemt en bezoekersaantallen van het museum jaarlijks
groeien
 De gemiddelde toerist ongeveer €26 per persoon uitgeeft tijdens zijn bezoek
Overwegende dat:
 Marktpartijen, fondsen en vele particulieren met investeringen structureel bijdragen aan het
behoud van het museum en zijn collectie
 Het combineren van werk met werk kan leiden tot efficiënter investeren tegen mogelijk
lagere kosten
 Haarlem als cultuurstad bekend staat en het Frans Hals museum tot de Top 20 van de
Nederlandse musea behoort
 Het Frans Hals museum een grote trekker is in de stad met internationale bekendheid
 De verwachte toename van het aantal bezoekers eraan bij zal dragen dat de bestedingen in
de stad zullen toenemen
 Het rendement van de investering ten goede komt aan de ondernemers in stad en aan de
gemeente
Roept het college op
 Om het gesprek aan te gaan met de directie van het Frans Hals museum en te onderzoeken
of het Frans Hals museum met een lening van maximaal €4,5 miljoen geholpen is
 Hiervoor de mogelijkheden te verkennen om de dekking van de aflossings- en rentekosten
als extra bijdrage binnen de subsidie van het museum op te nemen gedurende 20 jaar
 Daarbij te onderzoeken wat de grootte van het achterstallig onderhoud aan de panden is
 Tevens te onderzoeken of er werk met werk te combineren is en tegen welk voordeel
 Dekking voor een deel van de investering te vinden binnen de reserve Vastgoed
 Dekking voor de werkelijke aflossings- en rentekosten (lees; toegenomen subsidie) te vinden
door middel van een ‘stofkamactie’ binnen het programma Duurzame Stedelijke
Vernieuwing
 De raad op korte termijn te informeren over de mogelijkheden zodat dit meegenomen kan
worden tijdens de begrotingsbehandeling eind dit jaar
En gaat over tot de orde van de dag.
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