Motie “Nachtcultuur bestaat uit meer dan verruimde openingstijden”
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 23 december 2021,
naar aanleiding van de vaststelling van het Cultuurplan 2022-2028,
constaterende dat,
-

het Cultuurplan 2022-2028 meldt dat de gemeente de komende periode gezamenlijk
met Nachtwacht Haarlem zal onderzoeken "welke doelen we willen behalen en hoe
we dat gaan doen",

-

Het Cultuurplan 2022-2028 vermeldt dat de programmasubsidies hier mogelijkheden
voor bieden,

-

burgemeester en wethouder Cultuur imiddels met vertegenwoordigers van de
Nachtwacht hebben gesproken over de verruiming van openingstijden van het
uitgaansleven in Haarlem,

overwegende dat,
-

de wethouder tijdens de commissievergadering van 17 december 2021 positief stond
tegenover het voorstel om ook studenten meer te betrekken bij de invulling van de
nachtcultuur,

-

nachtcultuur niet primair gaat over openingstijden (welke randvoorwaardelijk zijn),
doch veel meer over de programmatische invulling van deze openingstijden,

-

vanuit de gemeentelijke ambitie "Cultuur voor iedereen" de nachtcultuur niet alleen op
jongeren en/of studenten gericht zou moeten zijn, maar een breder publiek moet
kunnen bereiken,

-

naast de bestaande (BIS)instellingen (zoals Patronaat) ook gekeken kan worden naar
alternatieve (popup) locaties in en om de stad (naast gemeentelijk vastgoed kunnen
dit ook openbare locaties of private eigendommen zijn),

-

naast (electronische muziek)festivals ook gedacht kan worden aan Museumnacht, het
voormaligeToon) festival (2000-2008), poetry slams, nachtelijke stadswandelingen,
etc.

-

de breedte van programmatische mogelijkheden daarmee niet alleen bepaald moet
worden door de (nog toe te wijzen) Programmasubsidies (die tot 2024 zijn begroot),
doch mede ook binnen de verstrekte middelen aan de instellingen die deel uitmaken
van de Basis Infra Structuur

verzoekt het College;


met vertegenwoordigers van Nachtwacht Haarlem, de culturele instellingen alsmede
de individuele makers in 2022 te komen tot voorstellen voor een meerjarige,
inhoudelijke invulling van de Nachtcultuur in Haarlem,



daartoe, naast de beschikbare ruimte binnen de Programmasubsidies, waar mogelijk
afspraken te maken ten aanzien van aanwending van middelen (financieel, facilitair)
door bij nachtcultuur betrokken BIS-instellingen,



voor pilot-projecten in 2022 middelen uit respectievelijk de December 2020- circulaire,
de September 2021 circulaire of de motie "3 miljoen voor cultuur" beschikbaar te
stellen

en gaat over tot de orde van de dag
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