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Ondertekende verklaring besluit tot fusie 
Bestuurlijke fusie instellingen Cultuurgebouw 

Verzenddatum 

11 mw zou 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels deze brief laat ik u weten dat de instellingen in het Cultuurgebouw gezamenlijk 
hebben besloten tot een bestuurlijke fusie per 1 januari 2015. De instellingen in het 
Cultuurgebouw hebben zich de afgelopen anderhalfjaar actief ingespannen de 
samenwerking in het Cultuurgebouw verder te versterken. De gemeente deelt deze ambitie 
om te komen tot een optimale samenwerking in de overtuiging dat zodoende de continuïteit 
en integraliteit van het culturele programma gewaarborgd wordt. Bij het waarmaken van de 
ambities van het Cultuurgebouw heeft de gemeente een vorm van samenwerking voor ogen 
die het Cultuurgebouw tot een echte spil in een netwerk van culturele kernen maakt; dit is 
immers één van de programmalijnen uit onze Cultuurnota Ruimte voor cultuur, kansen voor 
ondernemerschap. 

Afgelopen november heb ik de Raden van Toezicht van de instellingen in het Cultuurgebouw 
dan ook laten weten dat de gemeente de subsidies vanaf 2015 voor alle culturele functies in 
het Cultuurgebouw aan één rechtspersoon zal verlenen. Hiertoe is het noodzakelijk dat er 
per 1 januari 2015 één centrale stichting is die op dat moment al de gewenste centrale 
doorzettingsmacht heeft in de bestaande stichtingen (Duycker/ De Meerse, Pier K en 
Bibliotheek Haarlemmermeer). Dit betekent dat er voor 2015 één Programma van Eisen voor 
alle culturele functies wordt opgesteld, waarbinnen uiteraard alle bestaande labels een plek 
krijgen. 
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Op basis van dit besluit en een eigen afweging tussen de toezichthouders en bestuurders 
van de instellingen, hebben de instellingen nu besloten tot een bestuurlijke fusie. Als bijlage 
stuur ik u de ondertekende verklaring mee, waarin de instellingen dit besluit toelichten en 
bekrachtigen. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de geme 
namens dezen, 

nte Haarlemmermeer, 

, Sport en Cultuur 


