
    

 

Motie  “Wees voorzienig met exploitatievoorzieningen” 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op 29 juni en 1 juli 2020 

 

constaterende dat, 

- Gemeente Haarlem de exploitatietekorten van het Frans Hals Museum over het jaar 

2019 middels een aanvullende subsidie a 350.000 euro ten laste heeft gebracht van 

de begroting 2020, 

- De omvang van deze exploitatietekorten in augustus 2019 voor 90% bekend was, 

- De omvang van deze exploitatietekorten in de navolgende maanden van 2019 verder 

is toegenomen, 

- Besluitvorming door de gemeenteraad over de dekking van deze tekorten pas in het 

eerste kwartaal van 2020 heeft plaatsgevonden, 

- Bovendien tekorten voor de jaren na 2019, zonder kaderstellende besluitvorming 

daaromtrent door de gemeenteraad, zich reeds aandienden. 

-  

overwegende dat, 

- Diverse exploitaties van (culturele) instellingen en organisaties worden gedekt cq. 

bekostigd vanuit een gemeentelijke subsidieverstrekking, 

- Vele van deze instellingen (periodieke) verslaglegging plegen en verantwoording zijn 

verschuldigd aan het gemeentebestuur ten aanzien van de door hun gevoerde 

exploitatie alsmede de aanwendig van de verstrekte subsidie, 

- Gemeente Haarlem  in het kader van haar eigen begrotingscyclus gebaat is bij tijdige 

en complete informatie ten aanzien van de lopende en toekomstige 

(subsidieverstrekkings)verplichtingen. 

- In het kader van het (boekhoudkundig) voorzichtigheidsbeginsel kosten reeds moeten 

worden genomen wanneer ze in het vooruitzicht zijn, zo mogelijk in het lopende 

begrotingstijdvak,  

- Over de dekking van een zich gemanifesteerd of aangekondigd exploitatietekort 

separate besluitvorming plaatsvindt door de gemeenteraad, 

- Deze besluitvorming niet zelden pas plaatsvindt in het navolgende (kalender- cq. 

boek)jaar 



- Betreffende instellingen allereerst zelf verantwoordelijk zijn voor het aanleggen van 

toereikende voorzieningen om exploitatietekorten op te vangen. 

 

verzoekt het College; 

• Voor alle zich door (tussentijdse financiele) evaluaties geopenbaarde danwel 

aangekondigde exploitatietekorten van instellingen waarbij gemeente Haarlem 

(exploitatie)subsidieverstrekker is (reserve)voorzieningen te treffen binnen de 

gemeentelijke begroting, 1. zoveel mogelijk binnen het lopende exploitatietijdvak, 2. 

zoveel mogelijk binnen het lopende subsidietijdvak, 3. in het navolgende boekjaar / 

reeks van boekjaren van gemeente Haarlem, 

• Tevens voor de te verwachten exploitatietekorten, voor zover ze de subsidierelatie 

betreffen, in navolgende jaren eveneens binnen de gemeentelijke begroting 

voorzieningen te treffen, 

• Bij negatieve besluitvorming door de gemeente rondom de verstrekking van 

aanvullende exploitatiesubsidie de daartoe in het leven geroepen 

(reserve)voorziening terug te laten vloeien naar de Algemene Reserve danwel 

geoormerkte reserve 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Actiepartij 


