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Raadsvergadering

1. Samenvatting
Waf willen we bereiken?
Op 11 maart jl. hebben wij u geïnformeerd over het besluit van de vier instellingen in het
Cultuurgebouw -de Bibliotheek Haarlemmermeer, Pier K, De Meerse (en voorheen
Duycker)- per 1 januari 2015 een bestuurlijke fusie aan te gaah, als eerste stap naar een
volledige fusie (14.071579\secr). De gemeente verleent vanaf 2015 subsidie voor alle
culturele functies in het Cultuurgebouw aan één rechtspersoon: stichting Beheer
Cultuurgebouw (per 1-1-2015 stichting Cultuurgebouw). De subsidie is niet alleen bestemd
voor de activiteiten die in het centrale Cultuurgebouw in Hoofddorp plaatsvinden, maar ook
voor alle culturele activiteiten in de overige vestigingen binnen de gemeente.
Subsidie is volgens de Algemene wet bestuursrecht beschikbaar voor iedereen die aan de
voorwaarden voldoet. Op basis van het Subsidiebeleidskader kan in uitzonderingsgevallen
de subsidie voor bepaalde activiteiten voorbehouden worden aan een bepaalde organisatie,
een zogenaamde kernvoorziening. De bestaande stichtingen die zijn gehuisvest in het
Cultuurgebouw zijn afzonderlijk aangewezen als kernvoorzieningen. Wij willen middels dit
raadsvoorstel enkel stichting Beheer Cultuurgebouw als kernvoorziening aanwijzen voor de
gezamenlijke activiteiten die door de huidige kernvoorzieningen (de huidige stichtingen)
worden uitgevoerd.
Wat gaan we daarvoor doen?
In de uitwerkingsnota Subsidiebeleidskader 2014 worden de huidige kernvoorzieningen
genoemd die uitgevoerd worden door de instellingen in het Cultuurgebouw.
De namen van de volgende organisaties worden in de uitwerkingsnota Subsidiebeleidskader
2015 vervangen door de formulering in het onderstaande schema.
•
Stichting Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer
•
Stichting Duycker
•
Stichting Pier K
•
Stichting De Meerse
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Organisatie
Programma Cultuur, Sport
en Recreatie
Stichting Beheer
Cultuurgebouw

Activiteit

Hoofdreden

•
•
•
••

Investering in
Cultuurgebouw

Openbare bibliotheek
Poppodiumprogrammering
Kunstzinnige vorming
Podium programmering:
theater/ concert

Wat mag het kosten?
Er zijn geen kosten verbonden aan deze wijziging.
Wie is daarvoor verantwoordelijk?
Het aanwijzen van of wijzigen van een aanwijzing als kernvoorziening is voorbehouden aan
de gemeenteraad.
Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
De gemeenteraad zal jaarlijks worden geïnformeerd via het Subsidiebeleidskader.
2. Voorstel
Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om:
1. de onderstaande organisaties vanaf 1 januari 2015 niet langer aan te wijzen als
kernvoorziening:
o Stichting Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer
o Stichting Duycker
o Stichting Pier K
o Stichting De Meerse
2.

In de uitwerkingsnota Subsidiebeleidskader vanaf 1 januari 2015 onder het
programma Cultuur, Sport en Recreatie de Stichting Beheer Cultuurgebouw aan te
wijzen als kernvoorziening voor de volgende activiteiten:
o Openbare bibliotheek
o Poppodiumprogrammering
o Kunstzinnige vorming
o Podium programmering: theater/ concert

Overige relevante informatie
Wij zullen vanaf 2015 de subsidie voor alle culturele functies in het Cultuurgebouw aan één
rechtspersoon: stichting Beheer Cultuurgebouw toekennen. 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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3. Ondertekening
Biiïoe me ester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
da secretaris,
de hbuiemeester,
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