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Geachte heer, mevrouw,
In mei 201 1 bent u in het 'Eindrapport kwartiermaker beheer Cultuurgebouw' door ons
geïnformeerd over het aanzienlijke werk dat de instellingen in het Cultuurgebouw nog
moeten verrichten om tot een verdergaande samenwerking te komen. Wij gaven aan dat,
zeker in het licht van de bezuinigingstaakstelling, hier een substantiële slag te maken is. De
voortgang van dit proces wordt, zoals aangegeven, door ons nauwlettend gevolgd. Met deze
brief informeren wij u over de ondersteuning die wij de instellingen in het Cultuurgebouw in
dit traject gaan geven.
In juli 2012 is door u de 'Cultuurnota Haarlemmermeer: 'Ruimte voor cultuur, kansen voor
ondernemerschap' vastgesteld. Met dit nieuwe cultuurbeleid willen wij onder andere dat het
Cultuurgebouw een bruisend en actief cultureel hart gaat vormen binnen onze gemeente.
Voor onszelf zien wij, naast onze rol van subsidieverstrekker, gebouwbeheerder en
vergunningverlener, ook een rol weggelegd ter ondersteuning van de vier instellingen van
het Cultuurgebouw om dit te realiseren. Om deze reden hebben wij de keuze gemaakt om
tijdelijk formatie vrij te maken voor een gemeenteregisseur.
Met de aanstelling van de gemeenteregisseur willen wij gezamenlijke plannen versneld
mogelijk maken. De regisseur zal zich nadrukkelijk niet bezighouden met de management
inhoudelijke en programmatische taken van de betrokken instellingen, maar zich beperken
tot de specifiek bedrijfseconomische aspecten, voor zover deze raken aan uitgangspunten
van het nieuwe cultuurbeleid en de daaruit voortvloeiende elementen in het Programma van
Eisen. Deze voorzien onder andere in: een verzelfstandiging van de horecafuncties, inclusief
verhuur; vorming van een Shared Service Centre (SSC) voor gezamenlijke
(ondersteunende) bedrijfsdiensten; een Klanten Contact Centrum (KCC); verankering van
deze in een juiste structuur binnen het gebouw en het verbeteren van het cultuurgebouw in
zijn uitstraling en noodzakelijke functies.
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Samen met de instellingen zal de regisseur bovenstaande ambities vertalen naar concrete
en haalbare voorstellen, welke mogen rekenen op collectieve draagkracht en daarmee een
snelle uitvoering en implementatie. Het doel is daarbij in de zomer van 201 3 al een groot
deel van de plannen gerealiseerd te hebben.
Wij zijn van mening met deze extra inzet, als sluitstuk, de juiste stimulans te kunnen
brengen, welke de instellingen op weg helpt in synergie en samenwerking het cultuurgebouw
optimaal te kunnen exploiteren.
Wij vertrouwen erop u inzake de inzet van de regisseur voor het Cultuurgebouw
Haarlemmermeer voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente )A%aQrlemmermeer,

drs. C.H.J. Brugman

