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Verzoek portefeuillehouder De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter besluitvorming te 
agenderen 

Beslispunten voor de raad 1. de raad voor te stellen om de Cultuurnota ‘ruimte voor cultuur, 
kansen voor ondernemerschap’ (Cultuurvisie 2013-2030 en 
uitvoeringsprogramma 2013 – 2016) vast te stellen en daarmee 
te kiezen voor: 

• een actief cultuurbeleid dat zorgt voor een goed cultureel 
aanbod voor onze inwoners in beleving en verbondenheid. 
Die als essentiële pijler bijdraagt aan een versterkte culturele 
en economische aantrekkingskracht van onze gemeente; 

• ruimte voor cultureel ondernemerschap en meerjarige 
afspraken mogelijk maken om de instellingen de benodigde 
ruimte te bieden in hun ondernemerschap te ontwikkelen; 

• een ‘kanteling’ in de rolverdeling tussen gemeente en de 
culturele instellingen. De gemeente investeert in de 
maatschappelijke vraag, de instellingen krijgen de ruimte om 
te ondernemen en daarbij nieuwe maatschappelijke allianties 
aan te gaan. De inverdieneffecten en extra inkomsten van de 
instellingen komen ten goede aan het cultureel programma. 
Dit binnen de kaders die het subsidiebeleidskader en de 
Algemene Subsidie Verordening ons bieden; 

• actieve samenwerking en synergie binnen het cultuurgebouw 
en dit binnen de prestatieafspraken met de gebruikers vast te 
leggen; 

• deregulering en daarin het aantal verdeelregels eenmalige en 
genormeerde subsidies terug te brengen van vijf kleine naar 
twee robuuste regelingen; 

• het behoud van de ‘onrendabele top” van het oude Raadhuis 
als pioniersplek en cultureel podium voor Haarlemmermeer 
en daarbij voor het commercieel verhuren van de begane 
grond. 

• vijf speerpunten voor beleid: 
1. cultureel ondernemerschap  
2. cultuurgebouw als spil in een netwerk van culturele 

kernen 
3. cultuureducatie en jongerencultuur 
4. landschap en geschiedenis als inspiratiebron 
5. specialiseren en samenwerken in de regio 

 
 



 

 

2. de raad voor te stellen om in te stemmen met de dekking van de 
Cultuurnota binnen de bestaande budgetten van programma 7 
Cultuur, Sport en Recreatie van en Programma 6 Jeugd en 
Onderwijs, door het onderstaande mutaties budgettair te 
verwerken in de  
Programmabegroting 2013-2016: 
 

• Product 510 Openbare bibliotheek/recreatie met  - €  101.000; 
• Product 512 Kunstzinnige vorming met   - €  209.000; 
• Product 513 Overig ontwikkelingswerk met   + €   30.000; 
• Product 540 Kunst met     + € 184.000; 
• Product 541 Oudheidkunde en musea met   + €   20.000; 
• Product 484 Subsidiekunst     + €   75.000. 
 

Overwegingen m.b.t. proces 
(deadline) 

Tijdens het sessiedebat op 28 juni is besloten op 5 juli een 
vervolgsessie in te plannen t.b.v. de bespreking van de 
uitvoeringsnota (doelstellingen en formuleringen). 

 

Historie:  
Startnotitie Cultuurbeleid "Laat uw stem horen" (2011.0010164) 
Structuurnota Cultuur en Publieke Informatie Haarlemmermeer (1992) 

 
Planning proces (In te vullen door de Griffie) 

Thema: 

Stap Datum Doel Gewenste rol college 

Sessie in 
debatvorm 
 
 
Sessie 

28-6-2012 
 
 
 
5-7-2012 

Inhoudelijke discussie met als 
doel het college kaders mee 
te geven 
 
Vervolg sessie 28-6-2012 
 

Verdedigen van het voorstel 

Stemming 12-7-2012   
    

 


