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Voorwoord 
 
Directe aanleiding voor het door SPA verrichtte onderzoek vormen de publicaties in Dagblad De Limburger van 4 
januari 2020 aangaande het Oktoberfeest en andere evenementen op basis van hun langdurig onderzoek. 
 
In deze publicaties worden zeer ernstige beschuldigingen geuit die er op neerkomen dat er sterke aanwijzingen zijn 
dat er bestuurlijk en financieel van alles mis is bij de organisatie van het Oktoberfeest en enkele andere evenementen. 
 
Dergelijke beschuldigingen zijn zeer slecht voor het imago van de gemeente en tasten het vertrouwen in de politiek 
aan. Daarom mogen dergelijke beschuldigingen niet onweersproken blijven en moeten derhalve onderzocht worden. 
 
Ondanks verzoeken van SPA aan de raad stelde de raad geen onderzoek in. 
 
SPA vindt de aantijgingen evenwel zo belangrijk dat SPA dan maar zonder steun van de raad onderzoek naar de gang 
van zaken rond het Oktoberfeest en andere evenementen heeft verricht. 
 
Gaandeweg het onderzoek werd de scope verbreed naar het in beeld brengen van de financiële kant van het 
evenementenbeleid, mede omdat er bijzonder weinig openbare informatie over het Oktoberfeest voorhanden bleek. 
 
Herhaalde verzoeken en gesprekken leverden slechts weinig informatie van de gemeente op. 
  
Zodanig weinig zelfs dat het doel om de totale kosten van het Oktoberfeest en de andere grote evenementen in beeld 
te brengen niet kon worden verwezenlijkt vanwege het ontbreken van interne geldstromen en zicht op externe 
bijdragen. 
 
Desondanks geeft bijgevoegde file al het schrikbarende beeld dat er al jaren vrijwel geen controle is op de uitgaven 
voor evenementen en dat evaluaties niet worden gemaakt. 
 
Niet het college noch ambtenaren behoren te bepalen welke informatie verstrekt wordt wanneer een raadslid 
onderzoek wil verrichten. 
 
SPA zal zich beraden over welke stappen worden ondernomen om alsnog de gevraagde informatie te verkrijgen. 
 
 
 
 
Jack Renet 
 
Raadslid SPA 
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1. Inleiding 
Directe aanleiding voor dit onderzoek vormen de publicaties in Dagblad De Limburger van 4 januari 2020 aangaande 
het Oktoberfeest en andere evenementen op basis van hun langdurig onderzoek. 
In deze publicaties worden zeer ernstige beschuldigingen geuit die er op neerkomen dat er sterke aanwijzingen zijn 
dat er bestuurlijk en financieel van alles mis is bij de organisatie van het Oktoberfeest en enkele andere evenementen. 
 
Dergelijke beschuldigingen zijn zeer slecht voor het imago van de gemeente en tasten het vertrouwen in de politiek 
aan. Daarom mogen dergelijke beschuldigingen niet onweersproken blijven en moeten derhalve onderzocht worden. 
Aangezien het controleren van het college een wettelijke taak van de raad is behoort de raad dit op te pakken. 
Derhalve diende SPA op 6 januari 2020 een informatieverzoek in. 
 
De gevraagde informatie werd niet binnen de termijn die het Reglement van orde voorschrijft (twee weken) verstrekt 
waarop SPA de raad in vergadering bijeen op 30 januari 2020 middels de motie ‘Instellen onderzoekscommissie inzake 
aanbesteding evenementen’ opriep ‘de wenselijkheid te onderzoeken naar een gemeentelijk onderzoek ex artikel 155a-
f gemeentewet over aanbesteding Oktoberfeesten’. Deze motie werd verworpen. 
 
In het kader van de Taskforce (najaar 2018) vroeg SPA de productbegroting op en constateerde o.a. dat de realisatie 
2017 en de (meerjaren)begrotingen 2018 t/m 2022 van de Onbrand-evenementen zeer ver uiteen liepen. 
SPA publiceerde dat op internet en voor de krant vormde dit een informatiebron voor haar onderzoek. 
 
Meerdere ambtelijke gesprekken in de eerste helft van 2019 resulteerden er in dat verbeteringen werden toegezegd.  
Tevens werd gemeld dat grote verschillen tussen begroting en realisatie op meerdere plaatsen in de begroting 
voorkwamen en dat men bezig was deze middels correctieboekingen weg te werken teneinde ‘reëel te begroten’. 
 
Inmiddels was duidelijk dat de jaarrekeningen en de begrotingen die de afgelopen jaren aan de raad werden 
voorgelegd onvoldoende informatie bevatten om een goede controle van de evenementen door de raad mogelijk te 
maken. 
 
Qua omvang vormt het evenementenbeleid een relatief kleine post in de totale begroting maar evenementen hebben 
wel een grote impact op de aantrekkelijkheid van een de kern of wijk, het stadsdeel of de gemeente als geheel. 
De wijze waarop subsidies worden verdeeld over evenementen en de omvang van de subsidies van de verschillende 
evenementen is daarom van veel groter belang dan alleen het financiële. 
 
Het rapport ‘Evaluatie evenementenbeleid gemeente Sittard-Geleen’ van Berenschot (28 juni 2019) bevestigde 
bevindingen die schrijver dezes ambtelijk had aangekaart en gaf bovendien aan dat het Onbrand-beleid niet heeft 
gewerkt en het college structureel de hardheidsclausule hanteerde om de vastgestelde subsidieregels te omzeilen. 
 
Op 20 februari 2020, één dag nadat de wethouder voor evenementen ontslag had genomen en er een vernieuwd 
college was aangetreden tijdens een tussentijdse raadsvergadering, diende SPA een motie van afkeuring tegen het 
handelen van de voormalige wethouder evenementen in waarin gevraagd werd het Reglement van Orde en de 
informatieplicht die het college naar de raad heeft te respecteren. 
Op 5 maart 2020 werd die motie door de meerderheid van de raad verworpen ondanks dat vele partijen aangaven dat 
SPA inhoudelijk gelijk had. 
 
In de tussentijd, op 28 februari 2020, ontving SPA evenwel een file waarin de aan de krant in het kader van het WOB-
verzoek verstrekte informatie was opgenomen. Deze file wordt verder in dit document gerefereerd als ‘WOB-file’. 
 
Dat andere partijen hun wettelijke taak tot controle van het college niet wensen uit te uitvoeren betekent voor SPA 
niet dat SPA zich van haar wettelijke taak ontheven acht.  
SPA verricht daarom dan maar zonder steun van de raad onderzoek naar de gang van zaken rond het Oktoberfeest en 
andere evenementen. 
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2. Aantijgingen door de krant 
In het artikel ‘Ons kent ons’ in Dagblad De Limburger van 4 januari 2020 stelt de krant: 

1) De gemeente gunt bij het Oktoberfeest Sittard zelfgekozen externe partners contracten zonder concurrenten 
te laten meedingen. 

2) Die veelal Sittardse partijen profiteren terwijl het armlastige Sittard-Geleen als organisator ook nog geld 
toelegt. 

3) De gemeente handelt door het rechtstreeks inschakelen van (commerciële) partijen in strijd met 
aanbestedingsregels. 

 
In het artikel ‘De achterkant van het Oktoberfeest’ in Dagblad De Limburger van 4 januari 2020 stelt de krant: 

4) Geen aanbesteding van een aantal belangrijke commerciële activiteiten 
a. Fun Sensation  omzet onbekend aan de gemeente 
b. Brand bier  Volgens de gemeente in 2012 al zo’n 66000 liter bier  300000 pilsjes  anno 2019 

omzet € 750000 
c. Sjtichting Oktoberfeeste in Zitterd 
d. Sint Rosafeest wordt rechtstreeks aan Fun Sensation vergeven 
e. Toiletten vergund aan Sittardse éénmanszaak  € 100000 minimaal 
f. Jive Music  inhuur artiesten  ook voor andere gemeentelijke evenementen  € 250000 

5) Er is een verstrengeling van persoonlijke, zakelijke en politieke belangen rond het Oktoberfeest. 
a. Dhr. Den Rooijen speelt vanaf het begin een zeer belangrijke rol in de organisatie van het 

Oktoberfeest en is wethouder in 2005 en 2006. 
b. Dhr. Den Rooijen is vanaf 2007 raadslid en besluit mede over het evenementenbeleid. 

6) Tijdens het Smartlappenfestival treedt de evenementencoӧrdinator als privé persoon met zijn groep op. 
7) Er is onvermogen bij de raad om een einde maken aan die verstrengeling. 

 
Die artikelen waren tot stand gekomen n.a.v. het door de krant ingediende WOB-verzoek van 22 november 2018 

 
Op 10 oktober 2019 was er n.a.v. een bezwaarschrift een hoorzitting waarvan op 7 november 2019 uitspraak volgde. 
Pas daarna ontving de krant de inhoudelijke stukken die in de WOB-file staan. 
 

https://spa-sg.nl/wp-content/uploads/2020/03/DDL-04-jan-2020-Ons-kent-ons-Oktoberfeest.pdf
https://spa-sg.nl/wp-content/uploads/2020/03/DDL-04-jan-2020-De-achterkant-van-het-Oktoberfeest.pdf
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3. Onderzoeksvragen 
Het onderzoek werd primair uitgevoerd teneinde na te gaan in hoeverre de constateringen en beschuldigingen die in 
de krant werden gedaan hout snijden. 
Secundair werd het onderzoek gedaan teneinde de financiële en bestuurlijke aspecten rond het Oktoberfeest in beeld 
te brengen. 
 
Tijdens het onderzoek bleek al snel uit de WOB-file dat er erg weinig concrete informatie over het Oktoberfeest was 
verstrekt maar dat een aanzienlijke hoeveelheid informatie over het evenementenbeleid voorhanden was. 
Daarom kreeg het onderzoek als tertiair doel om het evenementenbeleid sinds de fusie financieel en beleidsmatig in 
beeld te brengen. 
 
Op basis van het bovenstaande werden daarom als onderzoeksvragen gedefinieerd: 

1) In hoeverre zijn de constateringen en beschuldigingen gedaan in de krant begrijpelijk en/of terecht op basis 
van de in de WOB-file verstrekte informatie? 

2) In hoeverre blijven de constateringen en beschuldigingen gedaan in de krant overeind wanneer additionele 
informatie wordt meegenomen? 

3) Hoe heeft het Oktoberfeest zich financieel ontwikkeld vanaf het ontstaan? 
4) Is de wijze waarop diensten van derden worden afgenomen in overeenstemming met de aanbestedingsregels? 
5) Welke rol speelt de ‘Sjtichting Oktoberfeeste in Zitterd’ en welk inzicht en invloed heeft de gemeente daarin? 
6) Hoe heeft het evenementenbeleid zich financieel en beleidsmatig ontwikkeld sinds de fusie? 
7) Heeft de raad voldoende informatie om het evenementenbeleid financieel en inhoudelijk goed te 

controleren? 
8) Rechtvaardigen de resultaten van dit onderzoek dat er louter correcties worden aangebracht of is het nodig 

om andere acties te initiëren? 

4. Opzet van het onderzoek 
In de publicaties van de krant wordt aangegeven dat het WOB-verzoek resulteerde in documenten waarin financiële 
informatie die inzicht zou kunnen verschaffen in de aanbesteding van diensten onzichtbaar (soms zwart, soms wit) is 
gemaakt. Bovendien heeft men het vermoeden dat lang niet alle informatie werd verstrekt. 
 
De informatieplicht van het college naar de raad gaat veel verder dan een WOB-verzoek. 
Indien het college dit nodig acht kan daarbij geheimhouding aan de raad worden opgelegd. 
 
Derhalve dat SPA besloot haar onderzoek als volgt op te zetten: 
Fase-1 

a) onderzoek op basis van de informatie uit de WOB-file en publiceer dit; 
b) vul dit onderzoek aan met andere openbaar beschikbare of verkrijgbare informatie en publiceer dit. 

Fase-2 
a) vul dit onderzoek aan met op basis van informatie die op verzoek van de raad, mogelijk onder 

geheimhouding, wordt verstrekt en publiceer bevindingen zonder geheime informatie (cijfers, teksten); 
b) publiceer cijfers en teksten ter onderbouwing van de bevindingen in een document waarvan gevraagd 

wordt om er geheimhouding op te leggen. 
Fase-3 
 Publiceer een samenvatting en conclusies. 
 
Alleen het in fase-2b gepubliceerde document zal informatie bevatten die onder geheimhouding valt en derhalve 
alleen voor leden van het gemeentebestuur ter inzage worden gelegd. 
Alle overige documenten zullen publiekelijk beschikbaar worden gemaakt. 
 
Deze opzet en het pas laat in het onderzoek betrekken van onder geheimhouding vallende informatie vermijdt dat er 
per ongeluk geheime informatie lekt en bereikt tevens dat het mogelijk wordt om de bevindingen van de krant te 
vergelijken met de bevindingen van SPA op basis van dezelfde van de gemeente verkregen informatie. 
 
Het onderzoek werd uitgevoerd ten tijde van de Coronacrisis waardoor de vraag naar de risico’s die de gemeente 
hierdoor loopt voor de hand ligt. Toch werd deze vraag niet opgepakt omdat dit onderzoek op het verleden focust. 
Het in beeld brengen van de risico’s van, vooral de grote, evenementen is echter natuurlijk iets wat erg belangrijk is. 
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5. Fase 1a: onderzoek op basis van de informatie uit de WOB-file 
Op vrijdagmiddag 28 februari ontving SPA een file van 747 pagina’s met daarin  

a) informatie omtrent het WOB-aanvraag en een hoorzitting n.a.v. daarvan; 
b) informatie verstrekt in het kader van het WOB-verzoek (deels ‘zwart’ of ’wit’ gemaakt en daardoor 

onleesbaar). 
 
Het bestuderen van deze file en het extraheren van het cijfermateriaal daaruit eindigde woensdagmiddag 4 maart. 
In totaal werd daaraan circa 24 uur besteed. 
Aan het uitwerken en beschrijven van fase 1a werd eveneens ongeveer 24 uur besteed. 

5.1. De staat van de file 
De informatie in de geleverde file was zeer slecht toegankelijk: 

a) de file is één geheel van fotokopieën van documenten en daardoor niet doorzoekbaar, iets wat volgens de 
griffier wel het geval zou behoren te zijn; 

b) de file bevat geen inhoudsopgave van de documenten; 
c) de file bevat geen scheidingspagina tussen de documenten; 
d) de documenten zijn niet chronologisch geordend; 
e) verscheidene documenten beginnen met de tekst ‘Fout! Tekstfragment niet gedefinieerd.’ Waardoor het 

vermoeden bestaat dat deze documenten onvolledig zijn weergegeven; 
f) de file bevat verscheidene referenties naar bijlagen en/of andere documenten die van belang (kunnen) zijn en 

niet zijn opgenomen in de file; 
g) het is onmogelijk om teksten als zodanig in de file te selecteren en te kopiëren; 
h) notulen van raads- en commissievergaderingen waarin het Oktoberfeest en/of de evenementen aan de orde 

komen zijn niet bijgevoegd. 
 
Bij navraag blijkt de krant uitsluitend afdrukken (hard copy) van documenten te hebben ontvangen. Dit ondanks dat bij 
het indienen van de WOB-aanvraag uitdrukkelijk gevraagd is om informatie in digitale vorm te verstrekken. 
 
Het niet doorzoekbaar zijn van de file, c.q. de afdrukken verstrekt aan de krant, maakt dat het onmogelijk is om een 
zoekfunctie te gebruiken en bijvoorbeeld te zoeken op ‘Oktoberfeest’.  
Dit beperkt onderzoekers aanzienlijk in hun mogelijkheden en hun werk wordt arbeidsintensiever gemaakt. 
 
SPA betwijfelt ten zeerste dat alle in de file opgenomen documenten uitsluitend als afdrukken binnen de gemeente 
voorhanden zijn. Dit te meer omdat verscheidene documenten dateren van de voorgaande raadsperiode, digitalisering 
al jaren gebeurt en de gemeente een twintigjarige bewaarplicht heeft. 
Derhalve had een groot aantal, mogelijk alle, documenten geleverd kunnen worden in doorzoekbare vorm. 
Het niet leveren van die documenten in doorzoekbare vorm beschouwt SPA als een belemmering van de onderzoeken 
van de krant en van SPA. 

5.2. De inhoud van de WOB-file 
De file bevat inhoudelijke informatie over: 

a) de WOB-aanvraag, daarvoor specifiek gevraagde informatie; 
b) de hoorzitting en de reden dat geen financiële informatie verstrekt werd over contracten met sponsors en 

leveranciers; 
c) het evenementenbeleid vanaf 2003 waarbij de jaarlijkse toewijzingen van subsidies grotendeels ontbreken; 
d) zeer onvolledige financiële informatie over de begrotingen en realisaties van evenementen en ambtelijke inzet 

van het Oktoberfeest en van alle andere evenementen; 
e) vrijwel geen informatie over bezoekersaantallen noch over andere indicatoren waaraan het succes van 

evenementen kan worden afgemeten; 
f) het onderzoek van de LA-group over de evenementen van 2010; 
g) een evaluatie van het vergunningenproces van het Oktoberfeest 2016 ; 
h) de opdracht verstrekt aan het Berenschot; 
i) contracten van sponsors en leveranciers waarbij alle financiële informatie onleesbaar is gemaakt. 

 
Relevante financiële informatie is deels te vinden in aan het college gerichte documenten over het 
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evenementenbeleid. Er werden maar heel weinig aan de raad gerichte documenten verstrekt waarin relevante 
financiële informatie staat. 

5.3. Constateringen omtrent het Oktoberfeest 
SPA constateert dat er slechts zeer onvolledige informatie over de begroting, de realisatie en de bezoekersaantallen 
van de evenementen verstrekt is. 
 
Over het Oktoberfeest werd zodanig weinig financiële informatie verstrekt dat het onmogelijk is om de ontwikkeling 
door de jaren heen goed te volgen, iets wat toch gezien de aard van het WOB-verzoek verwacht mocht worden. 
Indien de gemeente geen informatie voorhanden heeft die dit mogelijk maakt lijkt SPA in strijd met de wettelijke 
twintigjarige bewaarplicht van relevante informatie. 
 
De WOB-file bevat een ‘Evaluatie vergunningenproces Oktoberfeest editie 2016 (bijlage bij bestuurssamenvatting)‘ 
maar verder geen enkele evaluatie van een Oktoberfeest ondanks dat er al in 2008 in de Kadernota werd vastgelegd 
‘Bij subsidiering, opdrachtverlening of gunning dienen de afspraken, voorwaarden en doelstellingen vastgelegd te 
worden. Na afloop vindt er een evaluatie plaats.’ 
Des te opvallender is dat andere evaluaties die gedurende de jaren na 2008 over het Oktoberfeest moeten hebben 
plaatsgevonden niet in de WOB-file werden opgenomen. 
 
De WOB-file bevat aangaande bezoekersaantallen alleen prognoses voor 2005 en 2015. 
 
De WOB-file bevat voor 2014 t/m 2018 documenten waaruit blijkt dat vergunningen structureel slechts zeer kort (één 
dag tot maximaal twee weken) voor het Oktoberfeest worden verleend.  
Zo wordt op 11 oktober 2018 de vergunning afgegeven voor het Oktoberfeest van 12 t/m 17 oktober 2018. 
Daarbij wordt aangegeven ‘Bent u het niet eens onze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop deze 
brief is verzonden een bezwaarschrift indienen.’ 
SPA beschouwt dit als onbehoorlijk bestuur waardoor de rechten van omwonenden en andere belanghebbenden elk 
jaar weer met voeten worden getreden. 

5.4. Begroting en realisatie 
De begrotingen van 2013, 2014, 2015 en de realisatie van 2010 geven aan dat het Oktoberfeest € 20000 subsidie uit 
het evenementenbudget kreeg voor ‘het gratis toegankelijk houden van Lollypop- en Rimpelpopactiviteiten.’ 
In 2018 was dit bedrag niet langer in de begroting opgenomen, de reden daarvoor wordt niet vermeld. 
 
Die subsidie van € 20000 uit het evenementenbudget is in feite jarenlang gebruikt om het resultaat van het 
Oktoberfeest kunstmatig op te pimpen.  
Zo wordt over 2014 begroot dat het Oktoberfeest € 35310 winst zou opleveren met inbegrip van de subsidie, in feite 
dus slechts € 15310 (exclusief ambtelijke inzet en andere niet in rekening gebrachte kosten!). 
 
Al op 17 december 2013 werd dit aan de raadscommissie SMCD gemeld in een (niet in Ibabs teruggevonden !) memo 

 
 
Opmerkelijk aan deze passage is ook dat men reeds in 2013 besefte dat de wijze van organiseren de inkomsten voor 
de gemeente uit dit grootschalige evenement beperkt. 
In dit verband is belangrijk dat de stukken verscheidene keren aangeven dat de Gelaender Kirmes en het Oktoberfeest 
(samen met Groove Garden, waarover helemaal geen info in de WOB-file te vinden is) de enige evenementen zijn die 
winst opleveren en die gebruikt wordt om andere evenementen te bekostigen. M.a.w. men realiseerde zich ook al in 
2013 dat de gemeente gebaat is of kan zijn bij winstoptimalisatie van het Oktoberfeest. 
 
Over de jaren 2014 t/m 2018 zijn voor het Oktoberfeest begroting en realisatie van verzamelposten opgenomen. 
 
Wat meteen opvalt zijn de gigantische verschillen tussen begroting en realisatie van de posten en van het geheel. 
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Ook de omvang van de OVERIGE UITGAVEN (ongeveer een kwart van de realisatie) geeft te denken over de 
transparantie van en de controle over de financiële informatie. 
 

 
In 2014 en 2015 wordt dezelfde begroting, € 168938 uitgaven en € 199290 inkomsten, aangehouden. 
In 2016 wordt deze verhoogd tot € 522000 uitgaven en € 525353 inkomsten en ook aangehouden voor 2017 en 2018. 
 
Al die jaren blijken er enorme verschillen tussen de begroting en de realisatie te zijn zonder dat er iets wordt 
aangepast. 
Inkomsten en uitgaven waren in 2014 en 2015 zo’n vijfmaal groter dan begroot terwijl dat in 2016, 2017 en 2018 nog 
steeds ruim het dubbele is. 
 
Waarom is de begroting in 2016 niet op ongeveer 1 miljoen gebracht? Wist het college hiervan? Waarom zijn er geen 
stukken hierover verstrekt in de WOB-file? 
 

 
 
Zeer verontrustend is dat in de WOB-file onderstaande werkbegroting van het Oktoberfeest 2013 werd aangetroffen. 
Inkomsten en uitgaven zijn hierin € 591000 en € 569000, uiterst opvallend in vergelijk met de begroting van 2014 die 
slechts € 199290 en € 168938 aangeeft! 
 
SPA vraagt zich ook af waarom de inhuur van artiesten telkens zo enorm de begroting overtreft aangezien toch 
bekend behoort te zijn wat de gages van de artiesten zijn en deze al zeer ruim voor het evenement moeten worden 
geboekt. 
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M.a.w. er staan gewoon ‘cijfers’ in de begroting die niets met de realiteit te maken hebben. 
 
SPA vraagt zich af of de accountants dit gezien hebben.  
Zo ja: hebben zij dit gemeld en waarom is daar dan niks aan gedaan. Zo nee: waarom zagen de accountants dit niet en 
wat zegt dit over de begroting van de gemeente als zodanig? 
Wie heeft deze begrotingen opgesteld? Waarom zijn die niet bijgesteld? Wie is verantwoordelijk voor die 
begrotingen? 
Heeft de raad deze informatie ontvangen?  
Hoe valt dit te rijmen met het gegeven dat de raad al vanaf 2002 bij herhaling gevraagd heeft om beter geїnformeerd 
te worden over de evenementen? 
 
Bovenstaand overzicht bevestigt wat SPA concludeerde op basis van de productbegroting 2018 die SPA had 
opgevraagd in het kader van de Taskforce. Op grond daarvan zijn daarna ambtelijke gesprekken gevoerd waaruit o.a. 
bleek dat boekingen vaak niet op de juiste post terecht kwamen en dat de benamingen van de posten onduidelijk 
waren. 
 
Wat voor risico’s loopt een organisatie wanneer structureel dergelijke verschillen tussen realisatie en begroting 
geaccepteerd worden? 
SPA constateert dat adequate financiële controle op het Oktoberfeest ontbrak. 
 

5.5. Aanbesteding 
Duidelijk is dat er tijdens het Oktoberfeest enorme hoeveelheden drank worden genuttigd. 
Duidelijk is ook dat het Oktoberfeest sinds het ontstaan enorm gegroeid is. 
Zakelijk betekent dit dat er dan ook aanzienlijke winsten te behalen zijn. 
 
In de WOB-file ontbreekt informatie over omzet van drank volledig. 
Verwachtte bezoekersaantallen zijn er slechts voor 2015 (150000). 
Informatie over de pachten en de relatie met de omzet is onleesbaar gemaakt. 
 
De WOB-file bevat een groot aantal sponsorovereenkomsten die allemaal volgens hetzelfde stramien zijn opgebouwd 
en waarin de sponsorbedragen onleesbaar zijn gemaakt en die derhalve vrijwel geen toegevoegde waarde voor dit 
onderzoek hebben. In 2018 is Het Groene Net een van de sponsoren (de gemeente betaalt dus de helft daarvan). 
Wel wordt aangegeven dat er verschillende sponsorpakketten zijn: Prosit € 1000; Schlager € 2500; Gaudi € 5000 en 
Spitze met ‘prijs nader overeen te komen’. Het aantal sponsorpakketten en de verdeling worden niet vermeld. 
 
In de loop der jaren, net als in 2019 en 2020, heeft de raad bij herhaling gevraagd om meer inzicht in de kosten en 
opbrengsten, de omzet, de bezoekersaantallen, de ambtelijke inzet en de organisatie van het Oktoberfeest te krijgen. 
Zo ver bekend heeft de raad slechts éénmaal (over 2010) adequate informatie gekregen. 
 
Dat op het Oktoberfeest actieve bedrijven willen vermijden dat andere bedrijven informatie kunnen krijgen die 
aanleiding kunnen geven tot concurrentie in de toekomst is begrijpelijk. 
Maar de raad behoort inzicht te hebben in hoeverre het mogelijk is om financieel voordeel uit het Oktoberfeest te 
halen voor de gemeenschap te meer omdat dit in de stukken als een bron van inkomsten wordt vermeld ten behoeve 
van financiering van onrendabele evenementen. 
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De WOB-file bevat ook enkele overeenkomsten waarbij de financiële informatie onleesbaar is gemaakt: 

a) Toilettenverhuur 2018; 
b) Brand bier brouwerij voor exclusieve levering van bier tijdens het Oktoberfeest, het Sint Rosafestival en de 

Gelaender Kirmes van 2012 t/m 2017 waarbij de hoogte van de bijdrage gestaffeld aan de omzet gerelateerd is; 
c) Brand bier brouwerij voor exclusieve levering van bier tijdens het Oktoberfeest, het Sint Rosafestival, de 

Gelaender Kirmes en de Wentjerdruim van 2018 t/m 2020 waarbij de hoogte van de bijdrage gestaffeld aan de 
omzet gerelateerd is; 

d) Boels aangaande prijsafspraak voor huur ten behoeve van alle gemeentelijke evenementen in 2016, 2017, 
2018, 2019 en 2020; 

e) Uitbating van pavilioens in 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 
 
De financiële informatie (m.u.v. de prijs van een munt zijnde € 2) is in deze overeenkomsten onleesbaar gemaakt. 
De WOB-file bevat geen info die er op duidt dat deze overeenkomsten het resultaat zijn van openbare aanbesteding.  
 
De krant heeft twee aanbestedingsexperts, Vondenhoff en Van der Horst, aan de hand van de middels het WOB-
verzoek verkregen documenten laten onderzoeken of het maken van (een deel van de) overeenkomsten in strijd is 
met het aanbestedingsrecht.  
Deze deskundigen hebben dat bevestigend beantwoord. 
 
In haar brief van 18 januari 2019 bericht de gemeente aan de krant omtrent informatie die in het kader van de WOB-
aanvraag wel / niet verstrekt wordt. 
Daarin wordt voor meerdere door de gemeente gesloten (pacht- of sponsor-)overeenkomsten met dezelfde tekst 
aangegeven dat er geen financiële informatie wordt verstrekt vanwege gemaakte afspraken: 

 
In feite komt dit er op neer dat omdat er geen aanbestedingstraject is geweest en er louter afspraken zijn gemaakt er 
geen financiële informatie wordt verstrekt. 
 
Desgevraagd gaf de onderzoeksjournalist aan dat de krant dit met goede kans op succes gerechtelijk had kunnen 
aanvechten maar dat in dit stadium niet heeft gedaan. 
 
In de WOB-file is geen informatie opgenomen over hoe de samenwerking van de gemeente met de ‘Sjtichting 
Oktoberfeeste in Zitterd’ verloopt en hoe de selectie is van de bedrijven die diensten verlenen tijdens het 
Oktoberfeest. 
 
SPA stelt vast dat het er alle schijn van heeft dat de gemeente zich niet aan de aanbestedingsregels heeft gehouden. 

https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=14105372
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=14105372
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5.6. Constateringen omtrent het evenementenbeleid 
SPA constateer dat de WOB-file een aanzienlijke hoeveelheid informatie over het evenementenbeleid bevat maar ook 
veel informatie mist die nodig is om een volledig beeld te krijgen. 

5.6.1. Financieel 
De raad ontvangt jaarlijks de programmabegroting met daarin opgenomen een overzicht van subsidies waaronder de 
‘Evenementensubsidie’ (subproduct 635011).  
Dit bedrag is echter slechts een fractie van het totaal dat jaarlijks besteed wordt aan subsidies voor evenementen. 
Niet inbegrepen zijn o.a. bijdragen die opgenomen zijn voor Onbrand evenementen en voor ambtelijke 
werkzaamheden die beide niet zichtbaar zijn in de programmabegroting. 
 
De WBO-file geeft enig inzicht in welke bedragen de gemeente in de loop der tijd besteedde aan evenementen. 

 
Voor 2018 dient hierbij aangetekend te worden dat het bedrag van € 464800 inclusief de gemeentelijke Onbrand 
evenementen is hetgeen afwijkt van voorgaande jaren.  
In de programmabegroting 2018 (niet in de WOB-file opgenomen) wordt € 230460 aan ‘Evenementensubsidie’ 
vermeld. 
 
Het blijkt dat de post evenementensubsidie jarenlang slechts een relatief klein onderdeel vormde van het totale 
bedrag dat aan subsidies voor evenementen werd uitgekeerd en dat de totale kosten voor evenementen nog veel 
hoger waren. 
Het enige jaar waarover de raad voldoende informatie ontving om daadwerkelijk te kunnen beoordelen hoeveel er 
gespendeerd werd aan evenementen, 2010, toonde dat er 1 miljoen werd gespendeerd bovenop het bedrag van de 
evenementensubsidie zijnde € 175000. En daar waren de jaarmarkten (o.a. Sint Joep) en de € 362549 voor het Toon 
Hermansjaar niet eens in meegerekend. 
 
Belangrijke constatering is dat het budget voor evenementen (tussen 2012 en 2016 varieerde dit tussen circa € 47000 
en circa € 117000) slechts een fractie van de kosten van de evenementen is. 
 
Tussen 2012 en 2018 blijkt dat er jaarlijks in totaal tussen € 350000 en € 460000 subsidies begroot werden waarbij in 
2012 incidenteel € 250000 extra in verband met het WK Wielrennen.  
Personele en andere kosten waren daar nog niet bij inbegrepen. 
 
De WOB-file toont dat er al in 2005 voortdurend discussies waren over de toerekening van kosten aan evenementen.  
Zo werden kosten voor reiniging tot dan toe opgevangen binnen de post Volksfeesten van de sector Wijk maar werden 
vanaf dan werd structureel € 50000 overgeheveld naar de sector Stad.  
Nadien zijn die kosten flink opgelopen tot € 125000 in 2015 en daarna nog € 20000 extra. 
 
Dat de raad nu al minstens vijftien jaar vraagt om duidelijke overzichten blijkt uit een voorstel aan het college over de 
‘Kermisdata 2009 en proces Uitwerking Kedernota Evenementen.’ 
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Onderstaande tabel bevat alle in de WOB-file aangetroffen gegevens omtrent de begroting van de evenementen. 

 
 
Duidelijk is dat er zo veel informatie ontbreekt dat het ook voor Oktoberfeest niet mogelijk is om de ontwikkeling in de 
tijd financieel te volgen aan de hand van de subsidies en andere bijdragen die verstrekt zijn.   
Wel is duidelijk dat de gemeente op enig moment begonnen is om structureel € 20000 subsidie aan het Oktoberfeest 
te verstrekken teneinde de toegang tot Lollypop en Rimpelpop gratis te maken. 
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Opvallend is dat er slechts zeer weinig informatie over de realisatie van de evenementen verstrekt werd. 

 
Voor 2013 en 2014 zijn de verleende subsidies voorhanden. Die bedragen € 350000 en € 477000. 
Van slechts één jaar (2010) is informatie beschikbaar waaruit de totale kosten van de evenementen blijken. 
Die inventarisatie werd in het kader van een onderzoek door LA-group verzameld. 
Dat onderzoek werd verricht omdat de raad volledige informatie over de kosten van de evenementen wilde hebben, 
iets wat nu weer aan de orde is. 
De totale kosten kwamen in 2010 uit op € 1176546 zijnde 6,7 maal het ‘evenementenbudget’ van € 175520. 
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5.6.2. Het door LA-group verrichtte onderzoek over 2010 
De WOB-file bevat slechts over één jaar, zijnde 2010, voldoende info die de raad in staat stelt om de financiële kosten 
verbonden aan de evenementen goed te beoordelen. 
 
Gezien het belang dat evenementen voor de gemeente hebben en ook gezien het beslag dat gelegd wordt op de vrij 
besteedbare middelen vindt SPA het uiterst merkwaardig dat de kosten niet jaarlijks in beeld gebracht worden op een 
wijze zoals in het onderzoek van de LA-group geschiedde. 
 
Daar komt bij dat het betreffende onderzoek tevens inzicht gaf in de verdeling van de evenementen over de 
gemeente. 

 
Het evenementenbudget was in 2010 slechts € 175250 terwijl de werkelijke kosten € 1176546 bedroegen. 
In feite werd en wordt de raad op het verkeerde been gezet door het jaarlijks ontbreken van een dergelijk overzicht. 
 
Opgemerkt dient te worden dat in dit overzicht € 20000 subsidie aan het Oktoberfeest en € 48000 aan Sint Rosa, beide 
ten laste van het evenementenbudget, als inkomsten geboekt zijn. 
Het effect is eigenlijk dat het ‘subtotaal gemeentelijke evenementen’ geen winst maar verlies van € 15152 oplevert. 
 
In het rapport wordt nog aangegeven dat de kosten voor de jaarmarkten, de Oranjefeesten en voor het Toon Hermans 
jaar niet in het overzicht zijn meegenomen. M.a.w. de totale kosten voor evenementen waren nog aanzienlijk hoger. 
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Een prima overzicht dat de verdeling van de evenementen over de gemeente toont en de raad in staat stelt om 
beleidsdoelen t.a.v. spreiding te controleren. 
Overigens is het de vraag of de Limburgse Handbaldagen alleen in Geleen werden gehouden en of de manifestaties 
‘Dag der jeugdkampioenen’ en ‘Bluesmuziek festival’ niet centraal in één deel van de gemeente werden 
georganiseerd. 
 
Wat ontbrak in het onderzoek van de LA-group was een overzicht van bezoekersaantallen en andere gemeten effecten 
van de evenementen.  
Financieel ontbrak een specificatie van de opbouw van de verleende subsidies en besteedde uren, iets wat voor de 
begroting 2014 wel werd opgesteld. 
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Vermelding van het aantal uren dat de sector Maatschappelijke ondersteuning (MO), de sector Communicatie en de 
sector Beheer Openbare Ruimte (BOR) aan de evenementen besteden alsmede de kosten van de materialen die BOR 
gebruikt is nodig om een beeld te krijgen van de totale kosten die met de evenementen gemoeid zijn. 
Uit het onderzoek van LA-groep bleek dat daarmee in 2010 ruim 6 ton gemoeid was. 

5.6.3. Beleidsmatig 
Evenementenbeleid heeft al jaren hoge aandacht van de raad maar de raad krijgt er weinig grip op. 
Telkens wordt het evenementenbeleid na enkele jaren bijgesteld maar de slechte rapportage aan de raad resulteert er 
in dat de omvang van de kosten en de beleidsmatige resultaten niet bekend zijn. 
 
Op 6 september 2018 stuurt Berenschot een offerte voor het maken van een evaluatierapport over het 
evenementenbeleid van Sittard-Geleen. Dit gebeurt op basis van onderstaande bestuursopdracht 

 
Het Berenschotrapport heeft als datum 28 juni 2019. 
De raad vroeg bij herhaling om het evenementenbeleid te bespreken en de resultaten van die besprekingen mee te 
nemen bij het opstellen van de begroting 2020. Dat is niet gebeurd met gevolg dat een jaar verloren is gegaan.  
Het Onbrand-beleid liep van 2016 t/m 2019 met gevolg dat er voor 2020 wordt doorgegaan met beleid waarvan is 
onderzocht dat dit niet succesvol was. 
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SPA constateert dat van een transparante exploitatie sindsdien weinig terecht gekomen is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cruciaal vindt SPA dat evenementen waaraan de gemeente structureel veel subsidie geeft moeten blijven aantonen 
dat zij die subsidie waard zijn. 
Het ontbreken van bezoekersaantallen of andere maatstaven in de WOB-file is daarom onacceptabel. 
Wanneer dergelijke informatie niet voorhanden is behoort die er te komen. 
Daarbij zullen bezoekersaantallen wel zuiver geteld moeten worden. 
 
Wanneer een evenement een of meerdere dagen op de markt van Geleen of Sittard wordt georganiseerd komen daar 
sowieso een bepaald aantal bezoekers op af omdat die daar ook zonder dat evenement gaan winkelen of op een 
terrasje iets gaan nuttigen. 
 
Concreet: wanneer een deel van de markt in Geleen op zaterdag gebruikt wordt voor een evenement en de rest voor 
markt dan zal een groot deel van de bezoekers naar de markt komen omdat ze dat elke zaterdag doen. 
Het zelfde geldt voor Wentjerdruim in Sittard: mensen komen, zeker in de Kerstperiode, naar het centrum van Sittard 
om er te winkelen ongeacht of daar iets in het kader van Wentjerdruim is. 
 
In beide gevallen zal zorgvuldig bepaald moeten worden hoeveel mensen daadwerkelijk op het evenement afkomen. 
 
Al (uiterlijk) sinds de Kadernota Evenementen uit 2008 worden evenementen in categorieën ingedeeld en worden 
subsidieregels gehanteerd. 
 
In het collegevoorstel Evenementensubsidies 2012 worden evenementen in categorieën ingedeeld en wordt 
aangegeven dat de beoordeling van subsidieverzoeken voor evenementen niet langer door een team gebeurt maar 
door de evenementencoӧrdinator.  
Er wordt een driejarige afbouwsystemathiek ingesteld voor evenementen waarvan de subsidie wordt afgebouwd.  
Belangrijk punt is dat evenementen waarvoor bedragen in de begroting zijn opgenomen of die op andere wijze 
gesubsidieerd worden uitgezonderd blijven van de nadere regels die gesteld worden. 
Ook wordt er een hardheidsclausule ingesteld die het college bevoegd maakt om de regels terzijde te schuiven. 
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SPA constateert dat het bovenstaande de basis legde voor conclusies die Berenschot trok over het evenementenbeleid 
van de gemeente en het falen van de Onbrand-aanpak in het bijzonder. 
Enkele evenementen werden direct in de begroting opgenomen, via het evenementenbureau georganiseerd, van veel 
grotere bedragen en faciliteiten voorzien dan niet door de gemeente georganiseerde evenementen en het college 
bleef de hardheidsclausule toepassen toen bleek dat de evenementen zwaar verliesgevend bleven. 
 
Als ambitie werd in 2015 aangegeven ‘In 2020 staat Sittard-Geleen bekend als de meest ondernemende stad van Zuid 
Limburg op sociaal, cultureel en economisch gebied.’ waarbij de Onbrandaanpak als middel werd benoemd. 
 
Daartoe werd de evenementenorganisatie (tijdelijk voor vier jaren) uitgebreid met 1,5 fte (€ 105000 per jaar). 
 
Het college constateerde in 2015: 
‘Op dit moment is er onvoldoende regie op de kwaliteit en de spreiding van de evenementen in onze stad.’  
Dat geldt volgens Berenschot nog steeds. Blijkbaar is het structureel en verbonden aan de organisatie(structuur). 
 
Ook trok het college de conclusie ‘De afgelopen jaren is gebleken dat evenementen met potentie niet zelfstandig kunnen 
doorgroeien naar onderscheidende of beeldbepalende evenementen.’ 

Men schrijft dat een aantal evenementen 
met predicaat ‘evenement met potentie’ 
vanaf 2012 drie jaar lang sterk 
gesubsidieerd werden teneinde de 
mogelijkheid te krijgen om door te 
groeien. Het betrof D-vers, M&P-feesten 
en Wentjedruim.  
In 2015 werd geconcludeerd dat doorgroei 
van deze evenementen mislukt was. 

 
Het college besluit ‘De subsidie aan D-vers zal worden afgebouwd en het vrijvallende bedrag na 2015 kan worden 
ingezet voor een meer structurele bijdrage aan het bieden van podium aan poptalent in Sittard-Geleen.’ en schrijft  
‘D-vers heeft de doorgroei naar onderscheidend niet kunnen realiseren. … Het festival is te weinig onderscheidend en 
draagt door het incidentele karakter (eenmaal per jaar) onvoldoende bij aan talentontwikkeling in relatie tot de subsidie 
van € 30000 per jaar. Popronde (€ 7500 per jaar) en Podiumvrees (€ 5000 per jaar) zijn goede alternatieven voor D-vers. 
Met Volt en D-vers zal gekeken worden op welke wijze er meer structureel podium geboden kan worden aan beginnende 
talentvolle bandjes.’ 
Die afbouw van € 30000 naar nul in drie jaren wordt ingezet en in 2016 en 2017 maakte D-vers geen deel uit van het 
overzicht van de evenementensubsidies. 
Kort na het aantreden van een nieuwe wethouder in 2018 wordt D-vers echter weer als ‘onderscheidend evenement’ 
aangemerkt en ontvangt € 25000 subsidie in een tijd dat de gemeente onder preventief toezicht van de provincie staat! 
 
Overigens meldde het college in 2014 dat D-vers € 30000 subsidie ontving hetgeen boven het maximumpercentage van 
30% van de begroting lag. Toen al werd de hardheidsclausule voor D-vers toegepast. 
In 2013 meldt het college ‘Popronde. Gratis toegankelijk landelijk popevenement … Veelbelovende bands krijgen een 
podium op verschillende plekken in de stad (vergelijkbaar met D-vers).’ € 7500 subsidie, lokaal prioriteit, ook nu nog. 
Deze gang van zaken ervaart SPA als uitermate vreemd, mede omdat dit inhoudt dat er via een omweg extra geld wordt 
gestopt in het bieden van podium aan poptalent terwijl juist beargumenteerd was dat er voldoende alternatieven 
geboden zijn en de subsidie daarom werd afgebouwd en een discussie dienaangaande ook niet in de raad gevoerd is. 
 
Bij het evenementenbeleid 2015 staat ‘Voor het Smartlappenfestival geldt dat dit een bestaand evenement is, 
waarvan uw college in 2013 besloten heeft dat de subsidie af te bouwen aangezien het festival, conform afrekening 
2011, ook georganiseerd kan worden zonder gemeentelijke subsidie. Besloten is af te bouwen … 100% (2013) … 0% 
(2016).’ 
De afbouw wordt inderdaad ingezet maar ook hier geldt dat het evenement vanaf 2016 ineens tot ‘lokaal prioriteit’ 
verheven wordt en structureel € 7500 krijgt terwijl het eerder € 5000 ontving zonder dat er een argumentatie voor 
deze omslag gegeven werd bij de bespreking van de subsidievoorstellen afkomstig van de evenementencoӧrdinator. 
 
Dat de evenementencoӧrdinator de beoordeling van de subsidieverzoeken van de evenementen doet terwijl deze 
direct belang heeft bij die verdeling als organisator van de gemeentelijke evenementen is hoogst onwenselijk. 
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SPA constateert dat het college het grote gevaar van belangenverstrengeling in die functie al in 2011 onderkende 

 
 
In 2016 wordt gemeld ‘Er is als gevolg van autonome prijsontwikkeling sprake van onvermijdelijke hogere kosten voor de 
uitvoering van gemeentelijke Onbrand evenementen. Daarnaast is er sprake van hogere kosten die betrekking hebben op 
het behoud en op de versterking van kwaliteit van deze evenementen.’ 
Begrijpelijk maar vreemd dat die autonome prijsontwikkeling en de hogere kosten voor het behoud en versterking van 
de kwaliteit van evenementen wordt gelimiteerd tot de gemeentelijke Onbrand evenementen. 
SPA constateert dat deze advisering inzake toekenning van gelden tot gevolg heeft dat de particuliere Onbrand 
evenementen verstoken blijven van middelen die nodig zijn voor behoud en versterking van de kwaliteit die 
beleidsmatig wordt nagestreefd. 
Aangegeven wordt ‘Het komend jaar wordt onderzocht hoe de inkomsten van Onbrand evenementen te vergroten zijn.’ 
Opvallend is dat de WOB-file geen resultaten van dat onderzoek bevat en dat de gemeentelijke bijdragen aan de meest 
onrendabele evenementen niet dalen. 
 
Berenschot concludeert in 2019 dat het verschil in organisatievorm leidt tot een gevoelsmatig verschil in betrokkenheid 
van de gemeente in beide kernen. 
Men adviseert om strikter de hand te houden aan de subsidieregels en de hardheidsclausule minder vaak toe te passen. 
 

 
De Gelaender Kirmes was jarenlang een gemeentelijke melkkoe maar de pachtinkomsten lopen steeds verder terug, 
mede doordat er een versobering in de programmering werd aangebracht in 2018. 
 
Het M&P-feest slaagde er niet in uit te groeien naar ‘onderscheidend’ en de subsidie zou, conform de regels, 
teruggebracht gaan worden tot € 1000. 
Voor 2015 sprak het college af dat het M&P-feest gericht zal zijn op het jaar van de mijnen maar moest daarna 
samenwerking met andere activiteiten zoeken. 
Aangezien er beleidsmatig was vastgesteld dat er in Geleen een jongerenfestival met regionale uitstraling zou moeten 
komen, werd dat de basis voor de toekomst van M&P. 
 
De Kennedymars vormt een stabiele factor en wordt Onbrand met een subsidie van € 15000 per jaar. 
 
Het Oktoberfeest groeit in de loop der jaren flink maar dat zie je niet terug in de opbrengsten. Wel lijkt het er op dat 
de gemeentelijke bijdrage om Rimpelpop en Lollypop gratis toegankelijk te maken, € 20000 jaarlijks, vervallen is. 
 
Het evenementenbudget 2014 toont dat Sint Rosa als ‘evenement met potentie’ € 41184 subsidie ontvangt.  
Met ingang van 2016 werd het Sint Rosafestival ‘Onbrand’ en ging de subsidiekraan vol open tot € 119000 per jaar. 
 
Wentjerdruim werd onder Onbrand gebracht en met € 90000 subsidie door het evenementenbureau georganiseerd. 
 
SPA weet uit informatie verkregen ten tijde van de Taskforce dat die € 119000 en € 90000 subsidie in 2017 bij lange na 
niet voldoende waren om de kosten te dekken. Deze informatie is evenwel niet opgenomen in de WOB-file. 
SPA constateert dat er, zelfs in financieel moeilijke tijden, bij deze evenementen met geld gesmeten wordt. 
 
Ook Mama’s Pride wordt Onbrand maar ondanks dat het college in 2015 onderstaande belangrijke conclusie trok 
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‘Om de Onbrand evenementen met potentie daadwerkelijk te faciliteren is ondersteuning vanuit de gemeentelijke 
evenementenorganisatie nodig. Gebleken is dat evenementen met potentie met financiële ondersteuning alleen niet in 
staat zijn om door te ontwikkelen naar onderscheidende evenementen. ’ 
en ondanks dat men stelt ‘Mama’s Pride en Podiumvrees zouden met aanvullende middelen en facilitering verder door 
kunnen groeien naar een evenement dat ook buiten de regio aandacht krijgt.’ wordt de subsidie de jaren daarna 
bevroren op € 25000 (men vroeg € 30000) en zijn facilitering en gemeentelijke regie minimaal dan wel afwezig. 
SPA constateert dat dit in strijd is met de door het college al in 2015 getrokken conclusies en met het beleid dat er juist 
op gericht zou zijn om particuliere evenementen met professionele inzet te steunen en te ontwikkelen. 
 
Carnaval is een feest dat in de gehele gemeente stevig gevierd wordt en Carnavalsverenigingen in alle delen van de 
gemeente worden op dezelfde wijze gesubsidieerd, inclusief de lokale sleuteloverdracht. 
De horeca verdient er zodanig flink aan dat activiteiten die lokaal georganiseerd worden best door hun betaald 
kunnen worden en, conform de subsidieregels, niet met gemeenschapsgeld behoeven te worden ondersteund. 
De gemeentelijke subsidie voor Carnaval op de markt in Sittard is daarom in strijd met het beleid dat evenementen 
slechts gesubsidieerd behoeven te worden indien die verliesgevend zijn en dat verliesgevende evenementen moeten 
toewerken naar kostendekkend zijn.  
Daar komt nog bij dat het evenementenbureau als opdracht heeft te zorgen voor een goede spreiding van 
evenementen over de hele gemeente, iets wat juist bij Carnaval betekent dat ook in Born en in Geleen organisatorisch 
en financieel wordt bijgedragen om de feestvreugde ook daar te verhogen indien dat ook in Sittard gebeurt. 
SPA constateert dat er veel en onnodig subsidie naar Carnaval op de markt in Sittard gaat. 
 
SPA constateert dat door het niet van toepassing verklaring van regels op gemeentelijke evenementen en het frequent 
en naar willekeur toepassen van de hardheidsclausule er flinke scheefgroei is ontstaan tussen de kansen voor zowel de 
verschillende Onbrand-evenementen als voor andere evenementen. 
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5.7. Resultaten van het Fase 1a-onderzoek 
1) De stukken in de WOB-file zijn verre van compleet, er moet meer informatie bij de gemeente bekend zijn over 

de ontwikkeling die het Oktoberfeest heeft doorgemaakt. 
2) Omtrent het Oktoberfeest (en andere evenementen) werd slechts weinig financiële informatie en nagenoeg 

geen informatie over de relatie met Sjtichting Oktoberfeeste in Zitterd verschaft. 
3) De verstrekte financiële en bestuurlijke informatie betrof in hoofdzaak het evenementenbeleid als zodanig 

maar was niet toereikend om een sluitend beeld te vormen mede omdat realisatiecijfers nagenoeg ontbreken. 
4) Alleen over 2010 is er, vanwege het onderzoek van LA-group, een goed overzicht van het evenementenbeleid. 
5) De weergave van cijfers over het evenementenbeleid 2010 zoals LA-group deed, aangevuld met enige 

specifieke informatie, kunnen de raad voldoende inzicht geven in het evenementenbeleid. 
6) Het evenementenbudget vormt slechts een relatief klein deel van de totale kosten van de evenementen. 
7) De begrotingen van het Oktoberfeest bestaan uit getallen die op geen enkele wijze te relateren zijn aan de 

realisatiecijfers waardoor de boekhouding al jarenlang onbruikbaar voor controle en/of sturing is. Het komt 
over alsof financiële dekking en verantwoording als bijzaak wordt gezien omdat er onbeperkt middelen zijn. 

8) De WOB-file bevat nagenoeg geen informatie over hoe het Oktoberfeest georganiseerd wordt en welke 
omzetten er gedraaid worden door de verschillende bedrijven. Hierdoor kan de gemeente niet goed bepalen 
wat de commerciële waarde van gunning aan marktpartijen voor de gemeente kan zijn. 

9) De in de WOB-file opgenomen contracten tussen de gemeente en marktpartijen bevatten geen leesbare 
financiële informatie die voor de raad bruikbaar is of kan zijn.  

10) D-vers blijft jaarlijks veel subsidie ontvangen ondanks dat het college eerder op basis van stevige onderbouwing 
herhaaldelijk aangaf de subsidie tot nul af te bouwen. 

 
Onderzoeksvraag 1 In hoeverre zijn de constateringen en beschuldigingen gedaan in de krant begrijpelijk en/of terecht 
op basis van de in de WOB-file verstrekte informatie? 
Aantijgingen 

1) De gemeente gunt bij het Oktoberfeest Sittard zelfgekozen externe partners contracten zonder concurrenten 
te laten meedingen. 

De WOB-file bevat uitsluitend contracten met zelfgekozen externe partners en geen informatie over 
aanbestedingen waardoor de aantijging niet ontkracht wordt. 

2) Die veelal Sittardse partijen profiteren terwijl het armlastige Sittard-Geleen als organisator ook nog geld 
toelegt. 

De inzet voor het Oktoberfeest vergt heel veel gemeenschapsgeld terwijl het Oktoberfeest hooguit 
bescheiden winsten produceert op basis van een uitermate slechte boekhouding.  
Het is zeer aannemelijk dat het Oktoberfeest de gemeente veel geld kost terwijl duidelijk is dat er enorme 
omzetten zijn voor de commerciële partijen. Het kan niet anders als dat deze flink verdienen. 

3) De gemeente handelt door het rechtstreeks inschakelen van (commerciële) partijen in strijd met 
aanbestedingsregels. 

Gezien de bevindingen van de externe deskundigen lijkt het daar wel op. 
4) Geen aanbesteding van een aantal belangrijke commerciële activiteiten 

De WOB-file duidt er op dat er bij een aantal belangrijke commerciële activiteiten aanbesteding ontbrak. 
5) Er is een verstrengeling van persoonlijke, zakelijke en politieke belangen rond het Oktoberfeest. 

Uit de WOB-file kan dit niet worden afgeleid mede omdat er nauwelijks correspondentie tussen de 
gemeente en de marktpartijen verstrekt werd. 
Uit de WOB-file is niet gebleken dat belangenverstrengeling bij (voormalige) wethouders en/of raadsleden 
en/of ambtenaren inzake het Oktoberfeest aan de orde is. 

6) Tijdens het Smartlappenfestival treedt de evenementencoӧrdinator als privé persoon met zijn groep op. 
Gebleken is dat de evenementencoӧrdinator een belangrijke adviserende functie heeft aangaande de 
verdeling van de subsidies en gemeentelijke bijdragen voor evenementen. 
De heropname van het Smartlappenfestival (€ 7500 subsidie jaarlijks) als ’lokaal prioriteit’ evenement 
nadat het college eerder, gemotiveerd, tot afbouw naar nul subsidie had besloten roept vragen op. 
Bij Wentjerdruim en Sint Rosa lijkt het er op dat de combinatie van organisator en adviseur aangaande 
gemeentelijke bijdragen er toe geleid heeft dat deze evenementen extreem veel financiële middelen 
kregen in vergelijk met andere Onbrand evenementen ten behoeve van verdere ontwikkeling. 
Duidelijk is dat functiescheiding nodig is. 

7) Het onvermogen van de raad om een einde te maken aan die verstrengeling 
De raad probeert al jaren, met weinig resultaat, meer inzicht in en grip op de evenementen te krijgen. 
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6. Fase 1b: onderzoek op basis van additionele openbare informatie 
Dit onderdeel van het onderzoek bouwt voort op datgene wat in Fase 1a gevonden werd. 
Na fase 1a is duidelijk dat er slechts weinig informatie over het Oktoberfeest werd verstrekt en dat ook de informatie 
over de andere evenementen en de kosten daarvan te weinig is om goede controle door de raad mogelijk te maken. 
 
In fase 1b worden openbare bronnen gebruikt om additionele informatie over het Oktoberfeest en andere 
evenementen te vergaren teneinde daarover een completer beeld te krijgen. 
 
Bronnen die gebruikt werden zijn 

1) Subsidieregisters van 2013 t/m 2019 
2) Het gemeentelijke raadsinformatiesysteem Ibabs 
3) Productbegrotingen. 

6.1. Subsidieregisters van 2014 t/m 2019 
Sinds 2013 publiceert de gemeente het jaarlijkse subsidieregister op haar website en actualiseert dat elk kwartaal. 

 
Dit zeer informatieve register 
beoogt een compleet overzicht 
van verleende subsidies te 
verlenen en tevens aan te 
geven of de subsidie 
incidenteel dan wel structureel 
is en op basis van welke regels 
de subsidie verstrekt wordt. 
 
Het subsidieregister is echter 
nooit compleet geweest en dat 
is het ook nu nog niet. Ook dit 
overzicht zal niet compleet 
zijn. 
 
Soms varieert de categorie 
waaronder een evenement is 
in het subsidieregister staat. 
 
Enkele evenementen staan 
onder ‘Overige subsidies 
cultuur’, zoals Geleen Calling, 
of ‘Overige volkscultuur’, zoals 
Interlimburgse kunstfiets-
dagen, of ‘Overig sport’ zoals 
Boels Ladies Tour terwijl de 
Eneco Tour in het verleden 
onder ‘Evenementen’ stond. 
 
Dit maakt het zeer lastig een 
goed beeld te vormen omtrent 
de binnen onze gemeente 
georganiseerde evenementen 
en wat dat kost. 
 
Bovendien worden budgetten 
incidenteel genoemd terwijl 
die subsidies weliswaar in de 
loop der tijd in hoogte 
verschilt maar de facto 
structureel zijn. 

https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Verenigingsloket/Subsidies_vrijwilligersorganisaties/Subsidieverordening_en_subsidieregelingen/Subsidieregister:UcFnKYHlR0ijJL1fI-LP_g
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Pas vanaf 2018 staat de subsidie aan De Domijnen (€ 8,6 miljoen) in het overzicht. 
De subsidie aan Artamuse staat uitsluitend in 2018 (€ 1,1 miljoen) in het overzicht. 
Subsidies aan Sint Rosa en Oktoberfeest ontbreken, subsidies voor Wentjerdruim staan er alleen voor 2014 en 2015 in. 
Dat bijdragen voor die activiteiten een onderdeel van de begroting vormen vindt SPA een non-argument:  
alle onderdelen die wel in het register vermeld staan zijn ook in de begroting opgenomen. 
Door niet alle bijdragen aan activiteiten in het register op te nemen worden de burgers en de raad slechts ten dele 
geїnformeerd en blijft onduidelijk wat er niet wordt vermeld. 
 
Bij het vergelijken van de subsidieregisters onderling en met de informatie uit de WOB-file vallen enkele dingen op. 
Het lijkt er op dat sommige organisaties in hetzelfde jaar meerdere wegen naar subsidies benutten. 
Voorbeelden uit 2018: 

 
 

Het komt voor dat het college gemotiveerd besluit om de subsidie van een evenement tot nul af te bouwen maar dat 
er daarna ongeveer net zoveel subsidie als voorheen verstrekt wordt onder een andere noemer. 
Voorbeeld-1: Stichting Popmuziek Limburg / D-vers: 

 
Zoals eerder aangehaald besloot het college in 2015 ‘De subsidieverstrekking voor D-vers geleidelijk af te bouwen, 
omdat het festival er niet in is geslaagd om door te groeien naar een onderscheidend evenement. Aangezien dit 
evenement drie jaar subsidie heeft gekregen, wordt een redelijke afbouw voorgesteld. (2015 66%, 2016 33%, 2017 
0%).’ 
Het lijkt er sterk op dat de Stichting Popmuziek in Limburg kostte wat het kost flink subsidie moet krijgen en er telkens 
naar een potje gezocht wordt om het uit te boeken ook nadat D-vers door het college te licht was bevonden. 
 
Voorbeeld-2: Smartlappenfestival 
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Bij het evenementenbeleid 2015 staat ‘Voor het Smartlappenfestival geldt dat dit een bestaand evenement is, 
waarvan uw college in 2013 besloten heeft de subsidie af te bouwen aangezien het festival, conform afrekening 2011, 
ook georganiseerd kan worden zonder gemeentelijke subsidie. Besloten is af te bouwen … 100% (2013) … 0% (2016).’ 
Vervolgens ontvangt het Smartlappenfestival in 2017 anderhalf keer zoveel subsidie als voorheen. 
 
Sport vormt een belangrijke categorie in het subsidieregister en veel sportverenigingen ontvangen reguliere subsidies. 
 
Sinds de fusie profileert de gemeente zich als wielergemeente en verleent subsidies aan wielerevenementen. 
Daarbij lag de focus jarenlang op enkele publiek trekkende stratenkoersen. 
De laatste jaren verschuift de focus van stratenkoersen naar mountainbike, kunstfietsen en de wielerbaan. 
De Interlimburgse kunstfietsdagen en de Velo-cup worden al jarenlang met een laag budget georganiseerd. 

 
SPA constateert dat 

 sommige van in de tabel opgenomen activiteiten worden onder ‘Evenementen’ gerangschikt en andere niet; 

 het blijkbaar niet duidelijk is wat een evenement is en wat daartoe moet worden gerekend ondanks dat er in 
meerdere Kadernota’s evenementenbeleid definities en voorbeelden worden gegeven; 

 coordinatie en controle op subsidies onvoldoende gebeurt aangezien het mogelijk blijkt dat subsidies toch nog 
worden verstrekt nadat het college besloten heeft deze niet langer te verlenen; 

 verbeterde rubricering in het subsidieregister kan bijdragen in het meer zicht krijgen op de evenementen. 
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6.2. Het gemeentelijke raadsinformatiesysteem Ibabs 
SPA gebruikte het gemeentelijke raadsinformatiesysteem Ibabs om additionele openbare informatie te vergaren. 
Daar waar aan informatie gerefereerd werd die niet in Ibabs bleek te zijn opgenomen werd op andere wijze 
geprobeerd om deze informatie te verkrijgen. 

6.2.1. Motie van wantrouwen vanwege het evenementenbeleid in 2004 
Onderstaande moties maken duidelijk dat al kort na de fusie het evenementenbeleid omstreden was. 

 
SPA constateert dat de raad dermate ontevreden was over de administratie van de evenementen en de 
informatievoorziening dienaangaande dat dit al heel kort na de fusie aanleiding tot politiek zware moties vormde. 
 
In haar rapport van 24 september 2004 inzake onderzoek evenementen en kermissen 2003 concludeert Deloitte 

  
en constateert 

 
 
Op basis van dat rapport constateert SPA dat er een nieuwe start gemaakt is met het evenementenbureau eind 2004. 
Vanaf dat moment zou de financiële administratie in orde gemaakt behoren te zijn.  
2005 zou dus het eerste jaar moeten zijn waarvoor gold dat er een goede financiële verantwoording werd opgesteld. 
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6.2.2. Beleid evenementen en kermissen 2005 
Op 12 mei 2005 werd in de raadscommissie Burger en ABZ gesproken over ‘Kosten en opbrengsten van de 
stadsevenementen en de kermissen in 2005’. Besloten werd o.a.: 

 Sponsorwerving bij evenementen in handen te geven van de beleidsmedewerker evenementen bij de sector Stad. 

 In te stemmen met de Oktoberkermis Sittard. 

 In te stemmen met een onderzoek naar een jaarlijks terugkerend Winterfestival. 

 De reinigingskosten van de door de gemeente georganiseerde evenementen/kermissen komen ten laste van de 
post volksfeesten van de sector Wijk. 

 
Motivatie voor deze besluiten was: 

 De kermisbonden en de ondernemers Markt hebben de gemeente geadviseerd de voorjaarskermis in Sittard bij 
wijze van een twee jarige proef te verplaatsen naar het tweede weekend van oktober omdat de 
bezoekersaantallen achterblijven vanwege de kort tevoren World Town Fair in Geleen.  
Het evenement zal zowel op de markt als op het evenemententerrein plaatsvinden.  
Na een succesvolle proefperiode zal de voorjaarskermis in Sittard vervallen. 

 De activiteiten met Sint Rosa worden uitgebreid en zal daarom niet langer kermis maar festival heten. 

 De ondernemers van de binnenstad Sittard verzoeken de weekmarkt te verplaatsen ten gunste van een 
Winterfestival. Een dergelijk festival was in 2001, 2002 en 2003 een succes maar kon in 2004 niet doorgaan. 

 De sponsormogelijkheden worden het meest optimaal aangeboord door de medewerker, die contacten heeft in 
de markt en de voordelen van de evenementen voor de ondernemers weet in te schatten om vervolgens te gelde 
te maken. 

 
Ofschoon de betreffende medewerker na 2005 bewezen heeft evenementen te kunnen organiseren, heeft SPA 
vraagtekens omtrent de inschatting dat de sponsormogelijkheden het meeste optimaal aangeboord kunnen worden 
door de betreffende medewerker aangezien sponsorwerving in feite een apart vak is.  
SPA acht het mogelijk dat dit een reden is voor de grote tekorten die Sint Rosa en Wentjerdruim al jarenlang vertonen. 
 
Voor het Winterfestival werd € 8500 subsidie gereserveerd en werd geacht 70000 bezoekers te trekken. 
Het Sint Rosa festival ontving € 30000 subsidie waarbij er 40000 bezoekers verwacht werden. 
 
‘Zowel het college als de gemeenteraad hebben hoge verwachtingen ten aanzien van het te voeren 
evenementenbeleid. Met name ten aanzien van evenementen met een bovenregionale uitstraling.’ 
 
SPA constateert dat de gedachten die in 2005 bij het college en de raad bestonden minstens drie raadsperioden lang 
weinig veranderden. 

6.2.3. Onderzoek Gemeentelijke Evenementen & Kermissen 2005 
Op vragen van het GOB over de kosten en opbrengsten van de evenementen in 2005 antwoordde het college per brief 
van 7 maart 2006 
De raad vroeg op 27 april 2006 om bij de accountantscontrole van 2005 speciale aandacht voor evenementen te 
vragen maar daarover werd geen informatie gevonden. 
 
Najaar 2006 startte GOB een onderzoek naar de kosten van de evenementen in 2005 met als 
onderzoeksdoelstellingen: 

1) Boekhoudkundig inzicht te verkrijgen in de uitgave aangaande de evenementen en kermissen per evenement. 
2) De zuiverheid van de aan de raad- en commissie verstrekte informatie om een oordeel te kunnen vormen over 

de doelmatigheid van de uitgave per evenement of kermis. 
3) De evenwichtigheid tussen de uitgaven aan evenementen en kermissen t.o.v. de rest van de begroting van de 

gemeente Sittard-Geleen i.r.t. de financiële situatie van onze gemeente. 
4) De evenwichtigheid van de uitgaven aan evenementen en kermissen tussen de stadsdelen en de aandacht 

daarbij voor de kleine kernen. Dit laatste natuurlijk met in achtneming van proportionele verhoudingen en het 
belang van de totale stad. 

 
Na onderzoek van boekingen en na ambtelijk overleg corrigeerde het GOB de door het college genoemde bedragen. 

https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadListEntryDocument/b70dc670-60d6-42b8-bf43-14ed28809020/34b77b49-4cb9-405a-8cf7-f701e88a6927
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadListEntryDocument/b70dc670-60d6-42b8-bf43-14ed28809020/34b77b49-4cb9-405a-8cf7-f701e88a6927
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Ambtelijke uren bleken niet op de evenementen en kermissen geboekt te zijn, op ‘volksfeesten’ werd van alles 
geboekt, stroomkosten en andere zaken werden eveneens niet op evenementen en kermissen geboekt. 
 

Het college vermeldde de huldiging van Rens Blom 
niet onder evenementen. 
 
Datgene wat op ‘Volksfeesten’ geboekt werd en de 
kosten van de ambtelijke uren staan hiernaast 
apart benoemd. 
 
‘Gemeentelijke administratie’ bevat de kosten zoals 
blijkt uit de boeken. 
 
De kolom ‘GOB correctie’ bevat de totale kosten 
voor evenementen en kermissen rekening houdend 
met alle door GOB gevonden correcties. 
 
Een en ander werd indertijd met ambtelijke 
ondersteuning samengesteld. 

De verschillen met de rapportage van het college zijn groot. 
 
Er werd geen officiële status aan het GOB-rapport toegekend (en dus niet in Ibabs opgenomen) maar er werd 
afgesproken dat de aanbevelingen ambtelijk zouden worden opgepakt. 
 
Op basis van haar onderzoek schrijft het GOB: 
Wij zijn het onderzoek gestart vanuit de controleerde rol van de gemeenteraad, gericht op de door de gemeenteraad 
gewenste effecten.  
Gelet op hetgeen wij in de grootboekrekeningen hebben aangetroffen werden wij om in de toekomst überhaupt in de 
positie te komen de controleerde rol vanuit de gemeenteraad invulling te geven genoodzaakt een veel gedetailleerder 
onderzoek in te stellen dan normaliter vanuit de gemeenteraad noodzakelijk zou moeten zijn.   
Hierna volgen een aantal aanbevelingen die van belang zijn voor: 

1) De gemeenteraad om in de toekomst in de positie te worden gebracht om invulling te geven aan zijn 
controleerde rol. 

2) Het College van B&W ten behoeve van de bestuurlijke aansturing van de organisatie. 
3) Het Management ten behoeve van de ambtelijke aansturing van de organisatie. 

Omdat een aantal aanbevelingen voor alle drie, andere voor twee en sommige voor één van deze organen bestemd zijn 
hebben we hierin geen rangschikking aangebracht. 
Het zou ons inziens te ver voeren om in dit onderzoek een verdere verdiepingsslag door te voeren en wij hebben dan 
ook besloten om met verwijzing naar onderstaande aanbeveling de verdere afhandeling in handen te geven van het 
College van Burgemeester en wethouders. 
 
1 Werkelijke kosten per evenementen / kermis 

Door het alsnog toerekenen van de stroomkosten, de algemene kosten, de kosten geboekt bij volksfeesten en de 
kosten van de beleids- en uitvoerende ambtelijke uren evenementen ontstaat er een geheel ander kosten plaatje 
per evenement of kermis. 
Wij bevelen aan alle toe te rekenen kosten per evenement te boeken, zodat er een zuiver beeld ontstaat van de 
kosten per evenement. We achten dit van belang om zowel door het College van B&W als door de gemeenteraad 
een goede afweging te kunnen maken. 

 
2 Juiste benaming van de kosten 

Bij diverse evenementen / kermissen werden kosten geboekt onder naam oktoberfeest, waardoor het er naar uitzag 
dat kosten van het oktoberfeest op andere evenementen of kermissen werden geboekt. Vooralsnog gaan we er 
vanuit dat de later aangeleverde specificatie een juiste splitsing per evenement / kermis is. 
Wij bevelen aan bij de boekingen er op toe te zien dat de juiste boekingsnaam wordt gebruikt. 

 
3 Het belang van het evenement voor Sittard-Geleen 

De indruk is ontstaan het belang voor Sittard-Geleen van elk evenement, kermis of volksfeest niet duidelijk is. 
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Wij  bevelen aan per evenement aan te geven wat het belang is voor Sittard-Geleen. 
 

4 Product "SMART" beschrijven 
De indruk is ontstaan dat er geen "smart" productbeschrijvingen voorhanden zijn. 
Wij bevelen aan elk product (evenement / kermis) "smart" te beschrijven. 

 
5 Evenwichtige budgetverdeling 

Het verschil in omvang van de budgetten tussen diverse evenementen is groot. 
Wij bevelen aan een goede onderbouwing te geven inzake de evenwichtige verdeling van het totale budget, 
rekening houdend met de belangen van Sittard-Geleen als geheel en de belangen van de drie stadsdelen en hun 
kleine kernen. 

 
6 Productdefinities 

Wanneer is er sprake van een evenement, volksfeest of kermis? Is de St. Rosa kermis of het St. Rosafestival, is het de 
oktoberkermis of het oktoberfeest? Zomerfeesten is niet hetzelfde als de opening van een markt! 
Wij bevelen aan de producten goed te definiëren en deze benaming consequent te gebruiken, ook bij de 

boekingen. 
 
7 Evenementenverzekering en bestuurlijke aansprakelijkheid 

Gebleken is dat de legeskosten voor evenementenvergunning en gebruiksvergunning bij bepaalde evenementen 
door de gemeente werd betaald.  Er werden geen boekingen aangetroffen inzake de kosten van een 
evenementenvergunning.  Bij bepaalde evenementen zou sprake zijn van sponsoring van de verzekering, maar hoe 
dit  
precies geregeld werd is ons niet duidelijk en wij zijn er  vooralsnog ook niet op ingegaan. Bij andere evenementen is 
in geheel niet duidelijk hoe de risico's zijn afgedekt. 
We bevelen aan juridisch te laten onderzoeken hoe e.e.a. verzekeringstechnisch op een verantwoorde manier 
kan worden afgedekt en daarin de bestuurlijke aansprakelijkheid in mee te nemen. 

 
8 Opbrengsten versus risico's 

In de boekhouding is geen enkele verantwoording aangetroffen aangaande de opbrengsten buffetten. Ook niet bij 
de evenementen waar de legeskosten van de vergunningen door de gemeente werden betaald.  Niet duidelijk is of 
de risico's door gemeente worden gedragen en de opbrengsten naar derden gaan. 
Wij bevelen aan dit middels een protocol of anderszins duidelijk te regelen. 

 
9 Budgetoverschrijdingen 

In een aantal gevallen is er sprake van een aanzienlijke budget overschrijding, waar door er vragen gesteld kunnen 
worden bij de proportionaliteit van de uitgave voor het betreffende evenement. Als voorbeeld willen wij hier 
noemen de huldiging van Rens Blom. 
Wij bevelen aan hier niet alleen afspraken te maken over de verantwoordelijkheid en bevoegd en 
budgetbewaking, maar ook de consequenties die verbonden worden aan de budgetoverschrijding. 

 
10 Terugtredende overheid 

Opvallend is hoeveel ambtelijke uren aan diverse evenementen of kermissen besteed worden, zelfs in enkele 
gevallen rond de 70% van het totale door de gemeente bestede budget. 
Wij bevelen aan te onderzoeken of hier door gemeente nadrukkelijker gekozen moet worden voor de regierol. 
Een stimulerende en subsidiërende rol en de uitvoerende rol meer moet overlaten aan het bedrijfsleven en 
verenigingsleven. 

 
11 Informatieverstrekking aan de gemeenteraad 

Gelet op de grote discrepantie tussen de informatie vermeld in de brief van 7 maart 2006, zie de cijfers in de laatste 
vier kolommen en gegevens uit de grootboekrekeningen, alsmede de gecorrigeerde cijfers werd aan de 
gemeenteraad c.q. haar individuele fractie of raadsleden niet de correcte en volledige informatie verstrekt. 
Aangezien het hier gaat over een deel van de vorige raadsperiode vinden wij het niet reëel het huidige College van 
B&W hiervoor verantwoordelijke te houden. 
Wij bevelen aan zodanige organisatorische maatregelen te treffen dat zie een herhaling niet meer zal voordoen. 

 
De bevindingen van GOB in 2006 zijn voor SPA heel herkenbaar anno 2020. 
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De totale kosten per evenement worden nog steeds niet aan de raad gepresenteerd waardoor de raad nog steeds 
geen inzicht in en grip op de evenementen heeft. 
Het verbaast SPA zeer dat er vijftien jaar lang geen verbetering is opgetreden in de financiële en bestuurlijke omgang 
met evenementen. Dat schreeuwt om een andere organisatiestructuur waarin de verantwoording beter geregeld is. 
 

6.2.4. Kadernota evenementenbeleid 2008 
In de raadsvergadering van 29 mei 2008 werd de Kadernota evenementenbeleid 2008 vastgesteld. 
SPA herkent veel wat in deze kadernota werd opgeschreven. 
 
Deze kadernota tracht een helder beeld te schetsen van de thematiek rond evenementen en richtinggevend te zijn 
voor de toekomst. 
Een drietal uitgangspunten vormt de kern voor het toekomstig evenementenbeleid: 

1 Regisseren en stimuleren op basis van beleid 
2 Uitvoering op afstand en duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden 
3 Transparantie van de exploitatie met maximale opbrengsten en beperking risico’s 

 
In het nieuwe beleid zal bij de verdeling van budgetten rekening gehouden worden met de belangen van 
Sittard-Geleen als geheel en de belangen van stadsdelen en kleine kernen afzonderlijk. Voor de staddelen en kleine 
kernen is de sociale cohesie de basis. 
 
Directe aanleiding voor de kadernota evenementenbeleid was het Hoofdlijnenakkoord 2006-2010 waarin 
onderstaande programma-afspraak geformuleerd is: 
‘Het evenementenbeleid wordt heroverwogen, waarbij de voortrekkersrol en personele inzet van de gemeente dient te 
worden afgebouwd ten faveure van het maatschappelijk initiatief. In plaats van uitvoerende rol richt de gemeente 
zich op stimuleren, eventueel met behulp van subsidies.’ 
waarbij een drietal uitgangspunten de kern van het toekomstige evenementenbeleid vormen: 

 Regisseren en stimuleren op basis van beleid 

 Uitvoering op afstand en duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden 

 Transparantie van de exploitatie met maximale opbrengsten en beperking risico’s 
 
Voor de definitie van wat een evenement is wordt aangesloten bij de International Festivals and Events Association 
‘Een evenement is 

1 een bijzondere en unieke gebeurtenis 
2 van beperkte duur 
3 met een eenmalig of jaarlijks terugkerend karakter 
4 gericht op een relatief groot publiek 
5 die openbaar toegankelijk al dan niet tegen betaling 
6 zowel binnen als buiten kan plaatsvinden en 
7 verplaatsbaar is. 

 
Het reguliere aanbod van de Stadsschouwburg, de voetbalwedstrijden van Fortuna, de normale weekmarkten, 
straatfeesten en besloten feesten vallen dus niet onder deze begripsomschrijving, maar kunnen wel onderhevig zijn aan 
het vergunningenbeleid van de APV. 
Grote bijzondere markten zoals St. Joep in Sittard de Paasmarkt in Born en alle kermissen worden in het kader van de 
nota dus wel aangemerkt als evenement.’ 
 
Als huidige situatie wordt omschreven: 
‘De lasten en baten van evenementen en kermissen zijn geraamd in de begroting. De lasten bestaan o.a. uit 
infrastructurele voorzieningen, bewaking, promotie, randprogramma, verzekeringen, algemene kosten en subsidies. De 
baten uit pachtopbrengsten. De gemeentelijke bijdrage op begrotingsbasis (kosten minus baten) is € 124.000. 
Meeropbrengsten zijn niet op voorhand inzetbaar. Een rekeningoverschot vloeit terug naar de algemene  middelen. 
De kosten van 

 St Joep en de Paasmarkt 

 het plaatsen van dranghekken, vlaggen, schoonmaak e.d. 

 de kosten van handhaving en toezicht etc. 

 bijdragen uit sport,- cultuurbudgetten, stadsdeelbudgetten etc. 
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gemeentelijk personeel worden op andere begrotingsposten verantwoord.’ 
 
Aangegeven wordt ‘Onze gemeente herbergt verschillende evenementen waarvan de naam een associatie oproept met 
onze stad, zoals de Gelaender Kirmes, Sint Joep, Sint Rosa, de Kennedymars, de Limburgse Handbaldagen en als 
nieuwkomers de Oktoberfeesten en Zomerzone’. 
 
Evenementen worden verdeeld in een drietal categorieën, te weten 

1 Topevenementen 
Topevenementen zijn onderscheidend ten opzichte van andere evenementen in de regio, trekken een 
groot publiek waarvan een substantieel deel van buiten de regio. 
De naam roept een associatie op met onze stad. Topevenementen verdienen blijvende betrokkenheid 
(organisatorisch, financieel en/of facilitair) van gemeentelijke zijde. 

2  Middelgrote evenementen 
Middelgrote trekken publiek uit de regio en voorzien in behoefte van de lokale bevolking op het niveau 
van gehele stad. 

3  Kleine evenementen 
Kleine evenementen voorzien in de behoefte van de lokale bevolking op het niveau van een bepaald 
stadsdeel, combinatie stadsdelen of kern. 
 

Die indeling gaat de basis vormen voor de mate en wijze van subsidiering en facilitering waarbij geldt dat bij financiële 
ondersteuning slechts gesubsidieerd wordt in het begrotingstekort. 
 
Voor de ‘huidige situatie’ geldt ‘Een bezetting van 1,5 formatie-eenheid (een fulltime evenementencoördinator en een 
parttime ondersteuner) verzorgt de uitvoering van het scholierencarnaval, de Gelaender Kirmes, Sint Rosa, de 
Oktoberfeesten en de kleine kermissen. Andere evenementen worden door het particulier initiatief georganiseerd’ 
Beleid wordt ‘De voortrekkersrol en personele inzet van de gemeente dient te worden afgebouwd ten faveure van het 
maatschappelijk initiatief. In plaats van uitvoerende rol richt de gemeente zich op stimuleren, eventueel met behulp 
van subsidies. Uitgangspunt is dat wat extern georganiseerd kan worden, uitbesteed wordt en het risico en de kosten 
zoveel mogelijk bij derden wordt gelegd. Slechts tijdelijk (bijv. in een opstartfase van een nieuw topevenement) kan er 
aanleiding zijn om zelf initiatieven te ontplooien.’ 
 
Voor evenementen die door derden worden georganiseerd wordt aangegeven: 
‘Bij subsidiering, opdrachtverlening of gunning dienen de afspraken, voorwaarden en doelstellingen vastgelegd te 
worden. Na afloop vindt er een evaluatie plaats.’ 
 
Heel helder in de Kadernota Evenementenbeleid 2008 is de zin: ‘De werkelijke winst van evenementen en kermissen 
vloeit vaak weg naar horeca en particuliere organisatoren, terwijl de gemeente opdraait voor schoonmaak, politie-
inzet, overlast, risico’s en vaak ook nog het terrein om niet ter beschikking heeft gesteld’. 

6.2.5. Onderzoek Deloitte inzake Evenementen 2008 
Op 22 juni 2009 verschijnt een rapport van bevindingen opgesteld door Deloitte inzake de evenementen 2008. 
De onderzoeksvraag was 
‘Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot de door de fractie GOB verstrekte aanbevelingen inzake de 
gemeentelijke evenementen en kermissen en de reactie hierop van het college van burgemeester en wethouders?’ 
 
Uiterst merkwaardig want het betreft hier immers een niet officieel geregistreerd document en een reactie die tot 
heden niet gevonden werd. Zo ver bekend werd het rapport van Deloitte niet met de raad besproken. 
 
Wel gaf het college op 29 augustus 2008 antwoord op vragen van GOB ‘aangaande uitgaven gemeenschapsgeld’. 
Het college geeft daarin aan dat voor het Sint Rosafestival bovenop de reguliere subsidie van € 32700 rechtstreeks van 
uit de begroting nog € 3000 plus € 10000 subsidie wordt verstrekt voor bepaalde onderdelen van het programma. 
Het college voegde een overzicht van het evenementenbudget 2008 bij maar niet van de overige subsidies die aan 
evenementen verstrekt worden. Daardoor had de raad geen compleet overzicht. 
Expliciet wordt aangegeven dat er ook van uit andere programmalijnen additionele budgetten voor subsidies aan 
evenementen in de begroting zijn opgenomen. 
 
SPA constateert dat hier de basis werd gelegd voor het slechte inzicht in de slechte grip op de evenementen. 

https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadListEntryDocument/5509231a-ef17-44a0-be75-ce1f68f9927d/8cb19dce-ea33-42fa-b88f-6c181cb1c672
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Deloitte constateert dat personeelskosten en algemene kosten (b.v. schoonmaak) niet worden toegerekend aan de 
evenementen afzonderlijk. 
De toekenning van budgetten baseert op in het verleden toegekende gelden waarbij er géén afweging op basis van 
stadsdelen, kleine kernen en de hiermee samenhangende belangen plaatsvindt. 
Er wordt niet per evenement aangegeven wat het belang voor de gemeente is en risico’s worden niet in beeld 
gebracht.  

6.2.6. Kadernota evenementenbeleid 2012-2015 
De meeste van de 82 evenementen die de gemeente in 2010 telde heeft een lokale tot regionale aantrekkingskracht.  
 
De gemeente had twee evenementen die aandacht en bezoekers vanuit andere delen van Nederland ontvangen zijnde 
het Oktoberfeest en Groove Garden. Deze evenementen werden ‘beeldbepalend’ genoemd. 
 
Zeven evenementen hebben een bovenregionale aantrekkingskracht: de Gelander Kirmes, de Sint Joepmarkt, de 
Limburgse Handbaldagen, het Kanon van ’t Balkon (inclusief het Scholierencarnaval), Mama’s Pride en de Eneco Tour. 
Deze evenementen noemt men ‘onderscheidend’ aangezien deze 

a) het imago van de gemeente versterken 
b) aansluiten bij de beleidsdoelstelling van de gemeente 
c) een substantieel aantal bezoekers uit de regio en daarbuiten trekken (circa 30%) 
d) bovenregionale of (inter)nationale media-aandacht krijgen. 

 
Sint Joepmarkt en de Paasmarkt Born waren inmiddels via de Marktverordening vastgesteld als jaarmarkt en vallen 
daardoor sindsdien niet meer onder de evenementen en hebben geen evenementenvergunning meer nodig. 
 
De M&P-feesten, Wentjerdruim, D-vers, het Smartlappenfestival, het Musada festival en het Sint Rosafestival werden 
geacht de potentie te hebben om door te groeien naar ‘onderscheidend’. 
 
‘De gemeente Sittard-Geleen geeft jaarlijks 1,8 miljoen uit aan evenementen (directe en indirecte kosten). Hier staan 
0,6 miljoen aan inkomsten tegenover. In ‘ombuigen met visie’ heeft ons college aangegeven dat wij het verdedigbaar 
vinden om ook aan deze (niet-wettelijke) taak een taakstelling van € 200000 te verbinden.’ 
 
SPA constateert dat anno 2020 de onderscheidende evenementen Eneco Tour en Musada niet meer bestaan en het 
onzeker is of de Limburgse Handbaldagen nog zullen blijven voortbestaan.  
 
In 2013 schreef het college dat het Smartlappenfestival geen subsidie nodig had en dat die in drie jaar werd 
afgebouwd. 
 
In een collegevoorstel uit 2019 n.a.v. het Berenschot-rapport staat dat middels een collegebesluit d.d. 26/02/2013 is 
besloten dat uren en materiaalkosten zijn voorzien binnen de begroting; kostenplaats Planning en Beheer (voorheen 
BOR) en budget Volksfeesten (productnummer 62550101; totaal € 218.000 waarvan € 84.000 inzet eigen personeel). 
 
In 2015 schreef het college dat de doorgroei van de M&P-feesten (in de opzet van 2012), D-vers en Wentjerdruim 
mislukt waren. De subsidie voor D-vers zou naar nul worden afgebouwd in drie jaar, de M&P-feesten zouden nog 
slechts € 1000 subsidie krijgen tenzij deze werden omgebouwd naar een ander type festival (M&P werd omgebouwd 
naar een jongerenfestival), er zou geprobeerd worden Wentjerdruim met extra steun toch te laten uitgroeien. 
 
Als primaire doelstellingen voor het evenementenbeleid werden gedefinieerd: 

1) het imago van de stad versterken 
2) de stadscentra verlevendigen 
3) het woon- en leefklimaat versterken 
4) jongeren en kenniswerkers binden aan de stad. 

 
Als operationele doelstellingen benoemt het college o.a. 

 een evenementencoӧrdinator aanstellen die als vast aanspreekpunt voor organisatoren stuurt op de kwaliteit 
van evenementen, de tijdigheid van aanvragen, een soepele afhandeling en adequate inzet ten behoeve van 
veiligheid en handhaving; 
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 het bieden van facilitaire ondersteuning in de vorm van ondersteuning van organisatie, materialen, 
verkeersmaatregelen en reiniging; 

 het aan de hand van evenementenkalender inzichtelijk maken van de gemeentelijke middelen (subsidies, 
menskracht en materiële ondersteuning) die met evenementen gemoeid zijn. 

SPA constateert dat het inzichtelijk maken van de gemeentelijke middelen mislukt is. 
 
Kosten voor beveiliging en inzet van politie zijn voor rekening van de organisatie van evenementen. 
Toch constateert SPA dat dit niet vermeld wordt uit de boekingen voor het Oktoberfeest in de WOB-file. 
 
Expliciet wordt aangegeven dat de inzet van mensen en middelen op basis van de evenementenkalender dient te 
gebeuren teneinde een transparant inzicht in de inzet van menskracht per evenement te krijgen. Daarbij wordt 
aangegeven dat dit zowel facilitaire diensten (reiniging, verkeersmaatregelen, etc.) als de inzet voor vergunningen, 
handhaving en organisatieondersteuning betreft. 
SPA constateert dat de WOB-file zo’n overzicht bevat voor de evenementenbegroting 2014 (toe te kennen subsidies  
€ 432275 plus 1904 uren plus € 25400 materialen) maar niet voor latere jaren. 
 
Het college schreef ‘De organisatie- en coordinatietaak zijn momenteel in één functie ondergebracht. Deze taken 
dienen in twee aparte functies ondergebracht te worden, omdat daarmee: 

1) kerntaak en niet-kerntaak worden onderscheiden; 
2) de rolverdeling opdrachtgever /  opdrachtnemer wordt verduidelijkt, waarbij de regie bij beleid komt te liggen 

en de uitvoering meer ruimte (binnen kaders) krijgt; 
3) de verschillende belangen bij de verdeling van subsidiebudgetten en de uitvoering van publieke taken 

transparant blijven.’ 
SPA constateert dat de afgelopen jaren duidelijk is gebleken dat de raad te weinig inzicht heeft gehad in de verdeling 
van de budgetten en de kosten van met name de gemeentelijke evenementen terwijl juist een aantal van deze 
evenementen hoge subsidies ontvangen en hoge tekorten laten zien. De transparantie was die jaren ver te zoeken. 

 
SPA constateert dat het college uit gaat van de berekeningen zoals die door LA-group over 2010 zijn gemaakt (netto 
1,2 miljoen) en dat men de totale kosten voor evenementen wil terugbrengen naar 1 miljoen jaarlijks. 
 
In 2012 schreef het college dat Wentjerdruim tot stand is gekomen door een samenwerking van lokale ondernemers 
(horeca e.a.) met centrummanagement en de gemeente met de gedachte dat dit evenement kan uitgroeien en een 
grote economische spin-off kan hebben voor lokale ondernemers. De gemeente wilde dit evenement de kans bieden 
uit te groeien tot een sterk en aantrekkelijk evenement, met name voor bezoekers van buiten de stad. 
 
SPA constateert dat dit evenement reeds jarenlang beoogt om middels inzet van veel gemeenschapsgeld externe 
bezoekers te trekken teneinde de omzet van een deel van de gemeentelijke ondernemers aanzienlijk te verhogen. 
Het betreft dus primair een economische activiteit waarbij de vraag rijst in hoeverre het gerechtvaardigd is om daar 
jarenlang grote subsidies aan te verlenen. 
Dit laatste is des te meer aan de orde omdat enkele van de kaders voor subsidiecriteria luiden ‘Sittard-Geleen 
subsidieert alleen geen evenementen die geen winst maken. De organisatie heeft bovendien geen winstoogmerk.’ en  
‘De subsidie bedraagt maximaal het tekort op de begroting.’ 
SPA constateert dat de gemeenschap opdraait voor de kosten van Wentjerdruim maar dat ondernemers de baten in 
hun zak steken. Dat lijkt strijdig met ‘het doorberekenen van gemaakte kosten aan winstgevende evenementen.’ 
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6.2.7. Kadernota 2015 - evenementenbeleid 2016-2019 
De bijdragen uit de stadsdeelbudgetten aan de evenementen zijn, op verzoek van het college, niet overgedragen aan 
het evenementenbudget maar worden als jaarlijkse verplichting beschikbaar gesteld. 
Dit betreft de Kennedymars, Mama’s Pride, Koempelrock, Oranjevereniging Geleen (vuurwerk). 
Daarnaast worden M&P-feesten aangevuld met een bijdrage uit het budget Jeugd. 
Volgens SPA impliceert dat laatste dat de M&P-feesten een hogere gemeentelijke bijdrage ontvangen dan uit het 
overzicht van de evenementen blijkt. 
 
Berenschot heeft in 2019 in haar rapport aangetoond dat de Onbrand-aanpak niet heeft gewerkt, dat het college 
minder vaak de hardheidsclausule moet hanteren en dat het college de subsidieregels strakker moet toepassen. 
 
SPA constateert dat de uitzonderingspositie die de gemeentelijke evenementen innemen niet langer te rechtvaardigen 
valt en vindt dat het subsidiebeleid voor alle evenementen in de gehele gemeente behoort te gaan gelden. 

 
 
In de Kadernota 2015 wordt de doelstelling van het 
evenementenbeleid verwoord. 
Teneinde het gewenst resultaat te bereiken wordt de 
evenementenorganisatie uitgebreid en wordt er flink extra 
in enkele evenementen (Sint Rosa en Wentjerdruim) 
geїnvesteerd. 

SPA merkt op dat er wel gesproken wordt over ‘Onbrand’ en ‘stadscentra’ maar dat de praktijk daarna uitwees dat het 
slechts om enkele Onbrand evenementen en één centrum ging. 
 

In de jaarstukken 2015 wordt aangegeven dat de kosten al in 2016 veel 
hoger waren dan begroot. 
Hierbij moet bedacht worden dat de voorziene gemeentelijke 
bijdragen al in de baten zijn opgenomen. 
Het tekort van € 165000 komt dus bovenop die voorziene 
gemeentelijke bijdragen. Een dergelijk tekort duidt op te weinig grip op 
de financiën. 

6.2.8. Afspraken representatie evenementen 
Hoe het uitnodigingsbeleid bij het Oktoberfeest geregeld is en waaruit de kosten betaald worden was de raad tot het 
fractievoorzittersoverleg van 6 februari 2020 onbekend. 
Een ambtelijke notitie van 19 augustus 2019 bevat afspraken over het uitnodigingsbeleid vanaf 2019. 
 
Bij de opening van het Oktoberfeest worden drie typen gasten onderscheiden: 

1) genodigden college, inclusief VIP-gast  betaald uit het representatiebudget van het college; 
2) genodigden evenementenbureau, vooral sponsoren  betaald uit het evenementenbudget; 
3) raadsleden  betaald uit het budget van de griffie. 

De VIP-gasten van voorgaande jaren worden elk jaar opnieuw uitgenodigd waardoor deze kosten, € 95 per persoon, 
jaarlijks oplopen. 
 
De fractievoorzitters spraken uit van mening te zijn dat de kaartjes door de raadsleden zelf betaald kunnen worden.  
Dit is ook een signaal naar de burgers. Er moet terughoudend worden omgegaan met het accepteren van gratis 
kaarten, iets dat voor alle evenementen geldt en waarvan de raadsleden zich de laatste jaren bewuster van zijn 
geworden. 
Wel heeft het bijwonen van de Oktoberfeesten niet alleen een gezelligheidsaspect maar is het ook belangrijk voor de 
contacten van de raadsleden en heeft het dus ook een functioneel aspect.  
De groep VIP’s lijkt elk jaar groter te worden waarbij het de vraag is of alle VIP’s nog in functie aanwezig zijn en wat de 
totale kosten van dit representatiebeleid zijn. Reductie van het aantal VIP’s zal moeten worden bekeken. 
 
SPA constateert dat de raadsleden grote vraagtekens zetten bij het huidige representatiebeleid tijdens het 
Oktoberfeest en dat zij zich ook afvragen hoe dat bij andere evenementen geregeld is, wat het kost en of het in deze 
mate nodig is. 
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6.2.9. Het Berenschot-rapport 
De op 28 juni 2019 gedateerde ‘Eindevaluatie evenementenbeleid gemeente Sittard-Geleen’ is zeer duidelijk 
aangaande de beoordeling van het falen van de gevoerde Onbrand-aanpak. 
 
‘Samenwerking tussen de gemeente, evenementorganisatoren en commerciële partijen in de stad versterken het 
economisch rendement van een evenement voor de stad. Gemeenten ontvangen tevens directe inkomsten uit 
evenementen door bijvoorbeeld het verlenen van vergunningen en het verhuren van festivalterreinen.’ 
 
SPA vindt dit een opmerkelijke uitspraak omdat de gemeente Sittard-Geleen alleen maar zwaar toelegt op 
evenementen in plaats van dat deze directe inkomsten genereren. 
 
Berenschot constateert  
‘Voor het alloceren van subsidies uit het 
evenementenbudget zijn ‘Nadere regels 
subsidiëring evenementen’ vastgesteld in 
2013. Hierin wordt gedefinieerd welke 
categorieën evenementen er zijn.  
Per categorie evenement zijn er kenmerken 
gedefinieerd die concreet maken in welke 
categorie een evenement valt ten behoeve 
van de uitkering van de subsidie.’ 
 
Zo heeft een beeldbepalend of on brand evenement de volgende zes kenmerken:  

 het versterkt het gewenste imago van de gemeente Sittard – Geleen  

 het draagt bij aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente  

 het bevordert het economisch rendement 

 het trekt tenminste 5000 bezoekers per dag 

 het trekt in ruime mate aandacht en bezoekers vanuit andere delen in Nederland dan Limburg 

 het ontvangt bovenregionale en (inter)nationale media-aandacht.’ 
 
Net als Berenschot constateert SPA dat er al jarenlang duidelijke regels voor subsidiëring zijn maar dat het college daar 
structureel vanaf wijkt door veelvuldig de hardheidsclausule toe te passen. 
Verscheidene evenementen slagen er niet in om de gehoopte categorie te bereiken maar worden met extra subsidie 
of door indeling in een te hoge categorie kunstmatig in leven gehouden. 
 
Eerder werd reeds aangegeven dat de wijze waarop bezoekersaantallen worden bepaald zuiver moet zijn. 
Bij een evenement wat in het centrum van Geleen of Sittard wordt gehouden moet gecorrigeerd worden voor het 
aantal bezoekers dat zonder dat evenement in dat centrum aanwezig zou zijn geweest. 
 
Berenschot vergelijkt het evenementenbeleid van een aantal gemeenten met Sittard-Geleen. 
Daarbij valt op dat die gemeenten winst maken uit de evenementen en ook dat subsidies slechts een aanvulling 
vormen op het budget. Heerlen hanteert bij Cultura Nova de verhouding 30% gemeentelijk en 70% particulier budget. 
Bij het Oktoberfeest, Sint Rosa, Wentjerdruim, Carnavalszesdaagse en vele andere evenementen die veel subsidie 
ontvangen of veel gemeentelijke inzet vragen heeft de raad geen zicht op de verhouding tussen gemeentelijke en 
particuliere inbreng in het budget. Bij Sint Rosa en Wentjerdruim draaien op zeer hoge gemeentelijke bijdragen. 
 
‘Het verschil in profilering van beide stadskernen moet de onderlinge concurrentie verminderen, maar leidt in de 
praktijk juist tot versnippering. Momenteel draagt geen van de evenementen qua programmering specifiek bij aan de 
overkoepelende doelstelling van de gemeente als geheel, Ondernemend Sittard-Geleen!’ 
 
Opvallend dat in de WOB-file informatie over ‘Ondernemend Sittard-Geleen!’ ontbreekt en ook zoeken in Ibabs en op 
de gemeentelijke website geen resultaat opleverde.  
Wanneer is die overkoepelende doelstelling door de raad vastgesteld? Waar kunnen burgers dit document vinden?  
Er is een Facebookpagina Ondernemend Sittard-Geleen maar dat is een algemene site (vraag: waarom is de naam 
‘Ondernemend Sittard-Geleen’ niet vastgelegd op dit belangrijke sociale medium?). 

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Ondernemend-Sittard-Geleen-1854251171478080/
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Er blijkt een website http://www.brandpartnerssittardgeleen.nl te zijn die ‘Ondernemend Sittard-Geleen’ in haar 
popups heeft staan. Erg veel indruk maakt die website niet. 
Een document getiteld Sittard-Geleen Ondernemend Sportief lijkt nog het meest op wat bedoeld kan zijn met 
‘Ondernemend Sittard-Geleen’ alleen is de inhoud daarvan op veel onderdelen gedateerd. 
Kortom: waar hebben we het eigenlijk over, wat is de overkoepelende doelstelling, hoe actueel is die? 
Wat is de primaire doelgroep waarvoor we evenementen organiseren en subsidiëren? 
Welke afwegingscriteria zijn er om subsidies toe te kennen en hoe toetsen we de resultaten? 
 
Ook Berenschot schrijft : 
‘Het is tevens onbekend op welke wijze evenementen getoetst of geëvalueerd dienen te worden om in volgende jaren 
subsidies te ontvangen … 
Het label On Brand betekent voor de externe eventorganisatoren vooral voldoende subsidie en kenmerkt zich niet door 
het doorvoeren van een merkstrategie of rekening te houden met de merkvisie in de organisatie van het evenement. 
Voor het gemeentelijk evenementenbureau geeft de On Brand aanpak geen concrete handvatten voor uitvoering van 
het beleid. Begrippen zijn niet meetbaar geformuleerd, zoals de kwaliteit, versterking van het aanbod of 
onderscheidend vermogen van een evenement. Effectmetingen of publieksonderzoek om het onderscheidend 
vermogen van evenementen te onderzoeken worden niet of nauwelijks uitgevoerd.’ 
 
Over de gemeentelijke organisatie rond het Oktoberfeest schrijft Berenschot: 
‘Men is in Sittard-Geleen trots op het Oktoberfeest en het feest biedt ruimte aan vrijwilligers en het verenigingsleven 
om een rol te spelen in de organisatie van het evenement. In de perceptie van de geïnterviewden is het Oktoberfeest 
agendabepalend en vergt het ook een grote mate van investering in zowel tijd, middelen en capaciteit van de bij de 
organisatie betrokken gemeentelijke afdelingen. Zij ervaren dat vertragingen en wijzigingen in planningen en het 
vergunningsproces door het gewicht van het Oktoberfeest meer ruimte lijken te krijgen. Maar juist een dergelijk 
complex evenement zou ver vooraf gepland en vergund dienen te zijn. 
 
Er is beperkte capaciteit bij evenementenbureau. Er is één medewerker in vaste dienst …. Kennis, ervaring en netwerk 
zijn hierdoor sterk afhankelijk van één persoon en dat maakt de continuïteit van het evenementenbureau kwetsbaar. 
Het evenementenbureau is daarnaast voor de evenementen die ze organiseren verantwoordelijk voor het gehele 
proces, van coördinatie tot en met productie. Er is dan ook veel productionele kennis en creatief potentieel binnen het 
gemeentelijk evenementenbureau aanwezig om kwalitatief sterke concepten neer te zetten. Door de vele 
productiewerkzaamheden is er echter beperkt capaciteit beschikbaar voor de regie en coördinatie van alle 
evenementen op de kalender.’ 
 
SPA constateert eveneens dat vergunningen structureel veel te laat worden verleend en dat het evenementenbureau 
kwetsbaar is en te zeer focust op het daadwerkelijk organiseren van enkele evenementen en daarbij te weinig oog 
heeft voor (o.a. financiële) kanten daarvan. 
 
‘De rol van de gemeente als dienstverlener verandert. In 2017 heeft de gemeente Sittard–Geleen een visie op de 
dienstverlening in de toekomst geformuleerd en vastgesteld. Deze visie heeft ook gevolgen voor de organisatie van 
evenementen die immers een sterk dienstverlenend karakter hebben. De kern van de visie op de toekomstige 
dienstverlening is dat de gemeente de samenwerking zoekt met burgers, partijen bij elkaar brengt en zich opstelt als 
een regisseur van processen. Dir betekent dat de gemeente minder dan voorheen problemen/uitdagingen “overneemt” 
en de oplossingen hiervan zelf organiseert en uitvoert. De gemeentelijke organisatie moet worden ingericht als 
wendbare organisatie die voortdurend slagvaardig en transparant weet in te spelen op maatschappelijke opgaven.’ 
 
De gemeente Sittard–Geleen wenst, gelet op het grote belang, regie op de uitvoering van evenementen te hebben. 
 
Betreffende subsidies beveelt Berenschot aan: 

 De kosten en inkomsten worden per (groot) evenement inzichtelijk gemaakt. De kosten van de personele en 
materiële inzet van het evenementenbureau maken hier deel van uit. De kosten van het evenementenbureau 
moeten (ten dele) gedekt worden uit de opbrengsten van het evenement. 

 De bestaande subsidieregels worden consequent toegepast en nageleefd. De hardheidsclausule wordt alleen 
toegepast zoals deze bedoeld is. 

 
SPA constateert dat ook Berenschot de afwezige financiële en beleidsmatige controle op evenementen benoemt. 
 
Het college heeft in een collegevoorstel in 2019 aangegeven de aanbevelingen van Berenschot over te nemen. 

http://www.brandpartnerssittardgeleen.nl/
https://docplayer.nl/28447376-Sittard-geleen-ondernemend-sportief.html


 

SPA – 23 juni 2020  Oktoberfeest en andere evenementen - 37 - 

6.3. Productbegrotingen 
In het kader van de Taskforce (najaar 2018) vroeg SPA de productbegroting op en constateerde o.a. dat de realisatie 
2017 en de (meerjaren)begrotingen 2018 t/m 2022 van de Onbrand-evenementen zeer ver uiteen liepen. 
De Taskforcefile bevat geen posten die rechtstreeks naar in de WOB-file opgenomen overeenkomsten herleidbaar zijn. 
 
SPA publiceerde dat op internet. Voor de krant vormde dit een informatiebron voor haar onderzoek. 
 
Algemene kosten evenementen 

 
Het zoeken naar posten met ‘evenementen’ in de omschrijving leverde bovenstaand resultaat op. 
De realisatie van 2017 toont dat er bijna 1 miljoen werd uitgegeven aan bovenstaande posten. 
Opvallend is in 2017 de post ‘subsidie marktpartijen’ van € 250000 die in de jaren daarna niet begroot is. 
Ook opvallend is dat aan evenementen activiteiten in Sittard € 481426 en in Geleen slechts € 125000 werd uitgegeven. 
De ‘overige uitgaven’ van ‘algemene kosten evenementen’ in 2017 ter grootte van € 69012 is een verzamelpost. 

 
SPA vermoedt dat nevenstaande tabel de 
personele inzet voor de evenementen bevat. 
In totaal zo’n 3 ton. 
 
Niet duidelijk is of de bij de ‘algemene kosten 
evenementen’ geboekte € -250000 een relatie 
heeft met de € 250000 ‘subsidie marktpartijen’ 
Mocht dat zo zijn dan zijn de personele lasten 
voor de evenementen nog € 250000 hoger. 
 

Zowel voor Sittard als voor Geleen wordt uit ‘evenementenorganisatie’ € 55000 en uit ‘evenementen activiteiten’ € 
125000 geboekt op ‘bijdrage aan eigen gemeente-onderdelen’. 
Niet duidelijk is of dit gebeurt op basis van inzet (= besteedde uren) of op basis van een afgesproken verdeling. 
 
SPA constateert dat niet geheel duidelijk is hoe groot de inzet van eigen personeel is en dat niet duidelijk is hoe de 
verdeling van de inzet van eigen personeel over de verschillende clusters is. 
 
Het college schrijft in 2019 dat uitbreiding van het evenementenbureau tot 3,0 fte ‘wordt gerealiseerd door het 
genereren van opbrengsten dan wel het verlagen van de kosten van de gemeentelijke evenementen, primair binnen de 
exploitatie van het oktoberfeest.’  Ten faveure van de cluster beleid wordt het evenementenbudget op de 
gemeentelijke On Brand evenementen verlaagd met € 98.798 dat daardoor daalt van € 200.000 naar € 101.202. 
‘Hiermee wordt een eerste stap gezet in het kostendekkend maken van de inzet van gemeentelijk personeel ten 
behoeve van evenementen.’ 
Echte uitbreiding is dat niet omdat het evenementenbureau al sinds 2016 met tijdelijke krachten 3,0 fte kende. 
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6.3.1. Speciale evenementen 
In deze paragraaf worden enkele evenementen besproken die in de begroting een speciale plaats innemen en die 
officieel niet tot het evenementenbeleid worden gerekend. Toch zijn die ook zeer belangrijk voor onze gemeente. 

6.3.1.1. Jaarmarkten 
Momenteel vallen jaarmarkten onder de marktverordening en worden onder ‘Markten’ (productcode 6263) geboekt. 
 
De Kadernota 2008 bevat ‘Grote bijzondere markten zoals St. Joep in Sittard de Paasmarkt in Born en alle kermissen 
worden in het kader van de nota dus wel aangemerkt als evenement’ en ‘Onze gemeente herbergt verschillende 
evenementen waarvan de naam een associatie oproept met onze stad, zoals de Gelaender Kirmes, Sint Joep, Sint Rosa, 
de Kennedymars, de Limburgse Handbaldagen en als nieuwkomers de Oktoberfeesten en Zomerzone’ waarmee 
duidelijk is dat Sint Joep als een belangrijk evenement gezien werd. Wel werd aangegeven dat de kosten van Sint Joep 
en de Paasmarkt op andere begrotingsposten dan het evenementenbudget geboekt werden. 
 
In 2011 werd Sint Joep door LA-groep een beeldbepalend evenement met meer dan 10000 bezoekers genoemd maar 
LA-groep nam de jaarmarkten en de oranjefeesten niet mee in de berekeningen van de evenementen. 
 
In een brief van 22 september 2013 gaf het college bij een overzicht van de kosten van evenementen 2010 aan dat de 
Sint Joepmarkt  € 27846 en de Paasmarkt Born € 9126 gekost hadden. 
 
In 2020 werd vanwege Sint Joep een vergadering van de gemeenteraad verplaatst. 
Het geeft aan dat Sint Joep een belangrijk evenement in de gemeente is. 
Over de Paasmarkt in Born is in de loop der jaren weinig gevonden, de jaarmarkt in Geleen wordt vrijwel niet vermeld. 
 
Dagblad De Limburger berichtte op 1 februari 2017  
‘Kooplui krijgen de komende drie edities 32 procent korting op het inrichten van een kraampje op de Jaormert Gelaen. 
Dat is nodig om te voorkomen dat kooplui wegblijven. De Geleense jaarmarkt is in juni 2015 voor het eerst gehouden.  
Uit een evaluatie blijkt dat na twee edities de belangstelling onder kooplieden voor de markt afneemt.  
Volgens het gemeentebestuur zijn de tarieven voor de kraampjes te hoog voor een startende jaarmarkt.  
Daarom worden die nu tijdelijk verlaagd van 72 euro naar 49,41 euro per kraampje. De gemeente hoopt dat daarmee 
de Jaormert Gelaen een grote en gevarieerde markt blijft en kan uitgroeien tot een vaste waarde.’ 
SPA constateert dat tariefdifferentiatie toegepast kan worden om jaarmarkten aantrekkelijker te maken. 

  
Opvallend is dat de ‘capaciteit eigen personeel’ voor 
Sint Joep en de Paasmarkt in 2017 gelijk zijn. 
 
Het bedrag dat in 2017 aan personeel voor Geleen 
gespendeerd werd is niet begroot voor 2018 maar 
toegevoegd aan het budget voor Sint Joep. 
Betekent dit dat de organisatie van de jaarmarkt in 
Geleen niet uit gemeentelijke middelen betaald 
wordt maar dat er in 2017 noodzaak was om 
gemeentelijke capaciteit in te zetten en dit ‘dan 
maar’ ten laste van Sint Joep is gegaan? 
 
De uitgaven voor de jaarmarkt in Geleen waren in 
2017 erg hoog in relatie tot de inkomsten. 
De lage inkomsten duiden op een mislukking 
ondanks de verlaagde staangelden. 
 

De staangelden voor Sint Joep zijn minder dan het dubbele van de Paasmarkt Born waardoor SPA zich afvraagt of dit in 
overeenstemming is met het aantal kramen en het aantal bezoekers van beide evenementen. 
 
SPA is van mening dat de jaarmarkten wel degelijk evenementen zijn en een plaats op de evenementenkalender 
verdienen en dat de raad inzicht ook in deze evenementen behoort te hebben. 
Of deze boekhoudkundig onder ‘markten’ vallen vindt SPA minder interessant, beleidsmatig zijn het evenementen. 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20170201_00035477/korting-op-kraam-jaarmarkt-geleen
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6.3.1.2. Hammer series 
De gemeente Sittard-Geleen heeft zich sinds de fusie nadrukkelijk als wielergemeente gepositioneerd.  
Zo meldt de programmabegroting 2018 ‘De gemeente Sittard-Geleen heeft een toonaangevende 
evenementenkalender met innovatieve nieuwe evenementen zoals bijvoorbeeld de Hammer Series; Er wordt actief 
gewerkt aan een internationale wielersignatuur, het Tom Dumoulin Bike Park (TDBP) is daar een voorbeeld van’. 
 
In 2012 werd € 250000 uitgetrokken in het kader van het WK wielrennen. 
Het subsidieregister toont subsidies die de laatste jaren verleend werden. 
Des te opmerkelijker is dat informatie over verleende subsidies aan de Hammer series ontbreekt. 
De Hammer series blijken onder ‘Stedelijke functies’ apart onder ‘Sportzone’ (productcode 6380) geboekt te zijn. 

 
Over 2017 en 2018 legde de gemeente € 65396 en 
(afgerond) € 6000 bij exclusief ambtelijke inzet. 
 
Waar de € 100000 inkomsten van ‘overige subsidies 
en bijdragen’ vandaan komen is niet duidelijk.  
 
SPA vraagt zich af of de € 100000 een gemeentelijke 
bijdrage is en zo ja wanneer de raad daartoe 
besloten heeft. 
 
 

Door de gemeentelijke bijdrage voor de Hammerseries niet in het subsidieregister op te nemen ontstaat bij de raad en 
bij de burgers onduidelijkheid over de gemeentelijke bijdragen aan evenementen. 

6.3.1.3. Kermissen 
De Kadernota evenementenbeleid 2008 geeft aan dat evenementen en kermissen nauw zijn verweven en hun 
thematiek niet los van elkaar te zien is. Daarom worden kermissen als evenementen beschouwd. 

 
Anno 2020 wordt de Gelaender Kermis als onderdeel van ‘Stedelijke 
Cultuur’ (productcode 6350) geboekt en worden de kermissen in 
buurten en dorpen apart onder productcode 6389 geboekt. 
 
In 2008 was begroot dat de kermissen van Oud-Geleen, Lindenheuvel, 
Munstergeleen en Born samen € 8335 zouden kosten. 
In 2010 kostten de ‘Overige kermissen’ € 20434. 
 
Al vaker is geconstateerd dat de klandizie bij de kermissen in buurten 
en dorpen zeer afneemt. 
Het resultaat van 2017, zijnde € 62770 verlies, is zorgwekkend. 
 
 

6.3.1.4. Volksfeesten 
Wat onder Volksfeesten (productcode 6255) valt is niet duidelijk. 
De Kadernota evenementen 2008 noemt Koninginnedag en 
herdenkingen terwijl in de Kadernota evenementen 2012 o.a. 
Carnaval, Krombroodrapen, Oktoberfeest en Schuttersfeest tot de 
volksfeesten worden gerekend. 
 
Opvallend is dat de post ‘Capaciteit eigen personeel’ erg hoog is, 
waardoor worden deze kosten veroorzaakt? 
 
Ook valt op dat de realisatie van de post ‘Onderhoud (on)roerende 
zaken (uitbesteed)’ € 18862 was in 2017 terwijl in 2018 € 59206 
begroot wordt, waardoor wordt dit grote verschil veroorzaakt? 
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6.3.1.5. Oranjefeesten 
Onder ‘Overige cultuur’ (product 6352) staat ‘Oranjeverenigingen’ als separaat element in de begroting. 

 
Deze subsidies staan niet in het subsidieregister vermeld. 
 
Wel vermelden de subsidieregisters 2014 t/m 2018 dat de Oranjevereniging Geleen jarenlang € 7000 ontving ten 
behoeve van het vuurwerk met Koningsdag in het Burgermeester Damenpark. 
Het subsidieregister 2019 vermeldt dat dit bedrag structureel tot € 3000 verlaagd werd. 

 
 

 
Waarom deze verlaging is doorgevoerd is niet duidelijk. 
 
Er zijn geen documenten gevonden die aangeven hoe de reguliere subsidie van € 26482 verdeeld wordt over de 
verschillende Oranjeverenigingen van onze gemeente en waaraan die dat geld besteden. 
Vermoedelijk worden met dit geld de volksfeesten Koningsdag en Dodenherdenking betaald. 
Valt hier ook het Parkfestival onder? Zo ja, wat zijn de gemeentelijke kosten hiervan en waar staan die? 

6.3.1.6. Toon Hermansjaar – Toon 2010 
Op 13 oktober 2011 werd in de commissie SMCD financiële verantwoording over het Toon Hermansjaar afgelegd. 
De totale gemeentelijke kosten voor Toon 2010 bedroegen € 362549. 

 
In 2017 vonden er activiteiten plaats onder de 
noemer ‘Toon 100’ die bij ‘Stedelijke Cultuur’ 
(productcode 6350) geboekt werden tussen de 
overige evenementen. 
 
‘Derden’ betaalden voor diensten. 
Opmerkelijk is dat de € 250000 provinciale subsidie 
als negatieve baten geboekt zijn. Moest de 
gemeente subsidie aan de provincie terugbetalen? 
 
Daarbij komt dat niet duidelijk is waar de € 208000 
‘overige subsidies en bijdragen’ vandaag komen. 
Zijn hier gemeentelijke gelden mee gemoeid? 
 

Het vermelden waard is dat daarnaast onder lasten bij ‘Stedelijke Cultuur’ nog een post ‘Toon permanent’ voorkomt. 
Deze post komt op nul uit omdat onder ‘diensten van derden’ € -78101 geboekt is, hetgeen de kosten compenseert. 

6.3.1.7. Jeugdolympiade 
Dit speciale evenement vindt eens in de drie jaar plaats en wordt bij toerbeurt door een van de zeven deelnemende 
gemeenten georganiseerd. Sittard-Geleen organiseerde de Jeugdolympiade voor het laatst in 2008 (kosten circa 4,5 
ton, gemeentelijke bijdrage circa 3 ton volgens een krantenartikel van 27 maart 2020) en is in 2029 weer aan de beurt. 

 
In 2017 kostte de Jeugdolympiade € 17494 die werden betaald uit het sportbudget (productcode 6345). 
Op 10 september 2019 meldde de krant dat de gemeente 27 mille uittrok voor deelname aan de Jeugdolympiade 
2020. Deze werd echter uitgesteld i.v.m. de Corronacrisis. In deze meerjarenbegroting was dit niet opgenomen. 

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=e2c6908a-6760-4f51-a07b-aefda1130237
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190910_00122223/sittard-geleen-trekt-27-mille-uit-voor-jeugdolympiade-in-franse-stad-pontoise
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6.3.1.8. Carnaval 
Onder ‘Overige cultuur’ (product 6352) staan ‘Carnaval’ en ‘Sleuteloverdracht’ als separate elementen in de begroting. 

 
 

 
 
De realisatie 2017 in de productbegroting komt overeen met het ‘Totaal subsidie Carnavalsverenigingen’ in 
bovenstaande tabel. Jaarlijks worden er additioneel substantiële bedragen aan Carnaval uitgegeven. Deze uitgaven zijn 
over meerdere categoriën van het subsidieregister verspreid. 
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Een aantal dingen vallen daarbij op: 

 De Marottekapel ontvangt jaarlijks een groot bedrag voor de huur van een deel van het Jochem Erenshoes. 
SPA verwacht dat er meerdere Carnavalsmuziekgezelschappen zijn die een eigen oefenruimte zouden willen 
hebben en vraagt zich af of deze subsidie geen precedentwerking kan hebben. 

 De Mander en de Nonnevotteclub Sittard hebben een bredere doelstelling dan Carnaval alleen maar hun focus is 
gerelateerd aan Carnaval. SPA vraagt zich af waarom deze verenigingen anders worden behandeld. 

 Het krombroodrapen en de optocht betreffen specifieke aan Carnaval gerelateerde activiteiten. 

 SPA constateert dat er in 2016, 2017 en 2019 subsidies aan deelnemers van de finale van het TVK (Tiener 
Vastelaovesleedjes Konkoer) zijn uitgekeerd. Het uitkeren van reis- en/of verblijfkostenvergoedingen van 
deelnemers aan wedstrijden kan niet de bedoeling zijn van gemeentelijke subsidies, dat zou namelijk betekenen 
dat iedereen die aan welke wedstrijd dan ook deelneemt subsidie voor reis- en/of verblijfkosten kan claimen. 

 Tweemaal werd er € 3500 subsidie verstrekt voor het maken van een poster voor de Kenjeroptocht.  
SPA constateert dat optochtcomités ruim € 9000 subsidie ontvangen voor alles wat met de ‘grote’ optocht en de 
kinderoptocht samenhangt met inbegrip van het maken van posters. 

 Viermaal binnen zes jaar wordt minimaal € 4000 extra subsidie verstrekt aan Sittardse Carnavalsactiviteiten.  
 

Daarbij moet bedacht worden dat de gemeente de afgelopen jaren telkens tussen € 15000 en € 20000 bijdroeg aan de 
Carnavalszesdaagse.  
Deze zesdaagse is een samenwerking tussen de gemeente, horeca Markt Sittard en de carnavalsvereniging De 
Marotte. Ongetwijfeld zullen ook carnavals- en ondernemersverenigingen in andere delen van de gemeente gezellige, 
en daarmee aantrekkelijke, activiteiten rond Carnaval willen en kunnen organiseren indien zij daarvoor jaarlijks 
dergelijke flinke bijdragen en medewerking van de gemeente ontvangen. 
 
SPA constateert dat de gemeentelijke bijdragen voor Carnaval aanzienlijk hoger zijn dan uit de boekingen bij ‘Overige 
cultuur’ blijkt en dat de verdeling van de gemeentelijke bijdragen over de delen van de gemeente op een zeer 
onevenwichtige wijze gebeurt.  

 
De kosten voor de sleuteloverdracht in 2017 komen overeen met datgene wat in het subsidieregister vermeld staat. 
 
De problemen bij C.V. de Marotte zijn vermoedelijk oorzaak dat het subsidieregister geen bijdrage over 2019 
vermeldt. 
 
Verbazingwekkend is dat de meerjarenbegroting een structurele verlaging te zien gaf maar dat de praktijk was dat de 
uitkeringen in 2018 en 2019 niet verlaagd werden. 
Is dit terug te voeren op niet bijgewerkte bedragen in de begroting of is het college teruggekomen op de verlaging? 
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6.4. Ambtelijk overleg met SPA 
Meerdere ambtelijke gesprekken in de eerste helft van 2019 resulteerden er in dat verbeteringen werden toegezegd.  
Tevens werd gemeld dat grote verschillen tussen begroting en realisatie op meerdere plaatsen in de begroting 
voorkwamen en dat men bezig was deze middels correctieboekingen weg te werken teneinde ‘reëel te begroten’. 
Ingaande 2020 wordt er beter op gelet dat boekingen op de juiste plaats gebeuren en de posten beter benoemd zijn. 
 
In dat kader ontving SPA posten zoals die voor de begroting 2019 en 2020 waren ingevuld. Samengevat: 

 
Vergelijk van de begrotingen van 2020 en 2019 van deze vijf Onbrand evenementen toont dat die van 2020 voor 
Wentjerdruim, Sint Rosa en Oktoberfeest flink is aangepast vanwege het lage realiteitsgehalte van de begroting 2019. 
Desondanks worden dezelfde gemeentelijke bijdragen (€ 90000, € 119000 en € 0) gehanteerd. 
Gezien de grote tekorten in voorgaande jaren twijfelt SPA aan het realiteitsgehalte hiervan. 

 
De cijfers van Sint-Rosa 2018 zijn afkomstig uit de werkbegroting, de overige cijfers uit de productbegroting 2018. 
 
De realisatie 2017 is € 337000 en de uitgaven zijn € 1768000 terwijl € 200000 en € 1035900 begroot werden voor 
2018. 
Dergelijk grote afwijkingen van ongeveer 70% zijn wat SPA betreft onacceptabel. 
 
De Gelaender Kermis vormt niet langer structureel een bron van inkomsten. 
Zowel voor de Gelaender Kermis als voor het oktoberfeest is het ‘staangeld kermissen’ aanzienlijk lager dan begroot. 
Opvallend zijn de steeds terugkerende zeer hoge kosten voor de aanleg en inrichting van de terreinen. 
De post ‘Diensten van derden’ vormt bijna een derde van de totale uitgaven, specificatie is op zijn plaats. 
Ook de post ‘Overige uitgaven’ is met € 227000 significant en behoeft specificatie. 
De post ‘Inhuur artiesten’ overschrijdt structureel de begroting flink. 
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De inkomsten uit pacht zijn bij het oktoberfeest flink hoger dan begroot. 
Wentjerdruim kostte in 2017 € 62265 meer dan begroot. 
Sint Rosa kostte in 2017 € 51727 meer dan begroot. 
Samen is dit € 113992 meer dan de € 209000 die begroot was. 
Beide evenementen leggen al jarenlang een enorm beslag op 
het beschikbare budget terwijl er financieel totaal niet de hand 
gehouden wordt aan de begroting en de kosten de pan uitrijzen.  
 

SPA constateert dat het evenementenbureau structureel niet in staat is om de kosten voor Sint Rosa en Wentjerdruim 
in de hand te houden en dat het daarom tijd is voor gepaste maatregelen. 

 
Voor Mama’s Pride is gebruik gemaakt van de door de organisatoren 
aan de gemeente verstrekte begroting 2020. 
 
Ondanks dat er bij Mama’s Pride geen personele kosten voor het 
evenementenbureau zijn en bij Sint Rosa en Wentjerdruim wel, is de 
gemeentelijke bijdrage voor Mama’s Pride slechts 13% terwijl die 
voor de beide andere evenementen 47% en 45% zijn. 
Deze drie evenementen worden reeds vele jaren georganiseerd. 
Conform de uitgangspunten die al jarenlang gehanteerd worden 
t.a.v. kostendekkendheid zouden deze evenementen al lang 
voldoende moeten hebben aan beperkte gemeentelijke bijdrage 
gebaseerd op de categorie waartoe die evenementen behoren. 
 
Het verschil in gemeentelijke bijdrage, € 25000 bij Mama’s Pride 
versus € 90000 bij Wentjerdruim en € 119000 bij Sint Rosa, is enorm 
en maakt dat het verschil in kansen op doorontwikkeling gigantisch 
is. 

 
SPA constateert dat zowel Sint Rosa als Wentjerdruim na vele jaren van zeer hoge gemeentelijke bijdragen niet in 
staat blijken om op eigen benen te staan.  
Dat roept de vraag op of het nog langer verantwoord is om deze evenementen nog langer met dergelijk hoge 
bedragen te steunen, mede omdat dit de ontwikkeling van andere evenementen beperkt.  
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6.5. Begroting en realisatie gemeentelijke evenementen 
In het kader van Fase-1b van dit onderzoek vroeg SPA in maart 2020 de productbegrotingen op vanaf 2010. 
Deze zijn wettelijk openbaar omdat ze deel uitmaken van de begroting en de jaarrekening. 
SPA ontving (uitsluitend) de realisatiecijfers van de betreffende evenementen van 2013 t/m 2019 en de begrotingen 
van de betreffende evenementen van 2013 t/m 2020.  
 
Onderstaande in de Taskforce-file opgenomen posten zijn niet opgenomen in het aangeleverde overzicht.  

Deze posten komen voor in de 
realisatie van 2017 
(Taskforcefile) maar in de 
meerjarenbegroting 2018-2022 
staan geen bedragen. 
 
Er is een klein verschil tussen 

baten en lasten van € 457 
In hoeverre deze posten structureel zijn is onbekend. 
 
In onderstaande overzichten zijn bovenstaande bedragen niet meegenomen. 

 
De gemeentelijke evenementen 
Sint Rosafestival, Wentjerdruim, 
Carnavalszesdaagse, 
Oktoberfeest en Gelaender 
Kirmes zijn in de begroting 
onder ‘Stedelijke cultuur’ 
(productcode 6350) opgenomen 
waardoor de raad vrijwel geen 
zicht op deze evenementen 
heeft. 
 

 
De tabel toont dat de gemeente in de periode 2013 t/m 2019 op deze evenementen in totaal € 1183708 bijlegde, bijna 
een miljoen meer dan begroot. Deze bedragen zijn exclusief ambtelijke inzet. 
Daarvan ging € 749231 naar het Sint Rosafestival en € 448752 naar de Wentjerdruim. 
De Carnavalszesdaagse kostte € 47337 terwijl het Oktoberfeest € 17701 en de Gelaender Kirmes € 43910 opleverden. 
 
Aangetekend moet worden dat de Carnavalszesdaagse en Wentjerdruim in 2013 en 2014 niet als gemeentelijk 
evenement in de begroting waren opgenomen. Het subsidieregister van 2014 en van 2015 vermeldt dat de 
Carnavalszesdaagse € 10000 en € 4500 subsidie ontving en dat Wentjerdruim € 75000 en € 50000 subsidie ontving. 
In de WOB-file wordt bij het advies voor de evenementensubsidies 2015 vermeld dat aan de Carnavalszesdaagse € 
24500 subsidie is toegekend voor 2014. 
De WOB-file vermeldt ook dat Wentjerdruim in 2014 niet alleen € 50000 werd toegekend maar dat het Limburgse 
Kerstcircus dat in het kader van Wentjerdruim werd georganiseerd nog eens € 10500 subsidie ontving. 
 
Zoals eerder aangegeven ontving het Oktoberfeest over de jaren 2013 t/m 2015 (en mogelijk daarna) jaarlijks € 20000 
voor het gratis toegankelijk houden van Lollypop en Rimpelpop. Die zijn als inkomsten bij het Oktoberfeest geboekt 
maar het zijn wel kosten die de gemeente gemaakt heeft. 
 
De inkomsten uit de Gelaender Krimes werden jarenlang structureel veel te hoog ingeschat. De laatste jaren is 
duidelijk geworden dat dit evenement niet langer structureel winstgevend is. 
 
Het Sint Rosafestival en Wentjerdruim hebben aangetoond niet op eigen benen te kunnen staan zonder zeer hoge 
gemeentelijke bijdragen.  
SPA constateert dat deze evenementen niet aan de eisen voldoen die sinds meer dan vijftien jaar in kadernota’s over 
het evenementenbeleid worden gesteld en dat het college al jarenlang keer op keer de hardheidsclausule toepast 
teneinde zeer hoge gemeentelijke bijdragen te kunnen verstrekken. 
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Berenschot heeft aangegeven dat er minder vaak van de hardheidsclausule gebruik moet worden gemaakt en dat de 
gemeente haar subsidieregels consequenter moet toepassen. 
 

 
 
De totale gemeentelijke bijdragen bedragen ruim 2 ton per jaar, vrijwel geheel vanwege Sint Rosa en Wentjerdruim 
die al jaren structureel enorm verliesgevend zijn. 
Vanaf 2013 hebben Sint Rosa en Wentjerdruim de burgers 7,5 en 4,5 ton gekost exclusief de subsidies die uit het 
evenementenbudget betaald werden en exclusief de ambtelijke inzet. 
 
In bovenstaand overzicht zijn baten en lasten die bij het Oktoberfeest onder ‘Niet verrekenbare BTW’ geboekt worden 
niet meegenomen. In hoeverre deze post uitsluitend voor 2017 gold (in de begrotingen voor 2018 t/m 2022 waren 
daarvoor telkens € 0 opgenomen en in de ambtelijk verstrekte gegevens kwam dit niet voor) is onbekend. 
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Onderstaande tabel toont de belangrijkste uitgaven. 

 
De inrichting en aanleg van de terreinen kost jaarlijks zo’n half miljoen, ongeveer een kwart van de totale lasten van 
deze evenementen. Daarbij valt op dat de Gelaender Kirmes daarin vrijwel geen kosten veroorzaakt. 
Communicatie-advies betreft externe kosten ter hoogte van ongeveer 10% van de totale lasten. 
 
De post ‘inhuur artiesten’ liep de afgelopen jaren flink op tot bijna een half miljoen per jaar. 
Bij het Oktoberfeest werd daaraan in 2019 bijna 50% meer uitgegeven dan in 2018 en bij Sint Rosa werd daaraan 1 ton 
uitgegeven. De drie andere evenementen besteden samen nog geen € 40000 aan inhuur artiesten. 
Onbekend is welk bedrag hiervan gaat naar het boekingskantoor. 
Een belangrijke vraag is wie, wanneer en op grond van welke argumenten beslist over het contracteren van artiesten. 
Immers, bij tegenvallende inkomsten zijn uitgaven voor artiesten reeds gemaakt. Hoe worden risico’s gedekt? 
Ter vergelijk: Mama’s Pride boekt de artiesten in eigen beheer voor jaarlijks zo’n € 30000 (behalve voor de 
jubileumeditie van 2019, toen waren de kosten € 40000). 
 
SPA constateert dat de kosten van inhuur van artiesten de pan uit rijzen en dat er bekeken moet worden in hoeverre 
de gages marktconform zijn en of het betaalbaar en nodig is om artiesten die dergelijke gages vragen te contracteren. 
 
De post ‘diensten van derden’ omvat 30% van de totale lasten terwijl specificatie daarvan ontbreekt in de verstrekte 
overzichten. Van de 6,4 ton neemt het Oktoberfeest 4,6 ton voor haar rekening. Sint Rosa kost met 0,9 ton meer dan 
de drie andere evenementen bij elkaar. 
 
Bij de ‘overige uitgaven’ valt de stijging van € 30000 naar € 50000 euro bij de Gelaender Kirmes op. 
Bij het Oktoberfeest is deze post zo’n 10% van de totale lasten. 
Inzicht in deze kosten ontbreekt volledig maar is wenselijk. 
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Huren voorschot servicekosten, bijdrage promotie, staangelden voor kermissen en pacht betreffen inkomsten die 
commerciële partijen de gelegenheid bieden winst uit exploitatie op het evenemententerrein te maken. 
Door sponsoring beogen bedrijven reclame te maken en indirect profijt te trekken van het evenement. 
Net als de ‘overige inkomsten’ is ook onduidelijk waarvoor het grote sponsorbedrag bij Sint Rosa in 2019 dient. 
 
Wentjerdruim, dat opgezet werd ten behoeve van economische spin-off voor lokale ondernemers, heeft nagenoeg 
geen inkomsten waarbij bovendien onduidelijk is waar de ‘overige inkomsten’ vandaan komen. 
 
Bij de Carnavalszesdaagse vallen de terugontvangsten op. Ook hiervan is onduidelijk waarvoor dit ontvangen wordt. 
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6.6. Resultaten van het Fase 1b-onderzoek 
1) Al sinds kort na de fusie vraagt de raad bij herhaling om meer inzicht in het evenementenbeleid. 

Dat inzicht is tot heden onvoldoende: de programmabegrotingen en de jaarstukken bevatten veel te weinig 
informatie om inzicht in de evenementen te krijgen en deze financieel en/of beleidsmatig te beoordelen. 
De totale kosten van het evenementenbeleid overstijgen de 1,2 miljoen die LA-group in 2010 berekende ver. 
Het kan niet anders als dat niet alleen de raad maar ook het college het inzicht in de evenementen ontbeerde. 

2) Het evenementenbeleid is in wezen niet veel veranderd in de loop der jaren. 
Indeling in categorieën gebeurt al minstens vijftien jaar waarbij meermaals uitgesproken is dat de gemeente 
moet faciliteren maar de organisatie vooral aan marktpartijen moet overlaten. 
Bovendien werd ook al jaren geleden geconstateerd dat subsidie alleen niet voldoende is om een evenement 
met potentie te laten doorgroeien maar dat ook daar professionele ondersteuning voor nodig is. 
Desondanks hebben meerdere evenementen met potentie niet de steun ontvangen die zij nodig hadden. 

3) Besloten werd dat er voor elk evenement helder geformuleerde doelen zouden moeten zijn waaruit blijkt wat 
het belang van het evenement voor de gemeente is. Dergelijke doelstellingen zijn niet gevonden. 
Besloten werd ook dat er binnen drie maanden na een evenement een evaluatie plaatsvindt. 
Er werd echter geen enkele evaluatie verstrekt of gevonden waaruit bezoekersaantallen of andere toetsbare 
informatie omtrent succes blijkt en/of waarom (onderdelen van) de begroting overschreden werden. 

4) Het komt voor dat het college gemotiveerd de subsidie voor een evenement afbouwt maar dat dit evenement 
daarna plotseling toch weer net zo veel of meer subsidie krijgt dan voorheen. 
Ook komt het voor dat organisaties meerdere subsidiebronnen binnen de gemeente aanboren terwijl de 
activiteiten waarvoor die extra subsidie gevraagd wordt in wezen binnen de gesubsidieerde activiteiten vallen. 

5) Het subsidieregister bevat de meeste doch niet alle verstrekte gemeentelijke bijdragen aan evenementen 
waarbij het bij herhaling voorkomt dat evenementen onder andere categorieën worden gerangschikt 
waardoor deze niet (meer) als evenement worden benoemd terwijl ze dat wel zijn.  
Een van de gevolgen daarvan is dat er subsidies worden verstrekt die van de voor evenementen geldende 
regels afwijken waardoor een zekere vorm van willekeur ontstaat. 

6) Betere rubricering, betere coordinatie en eenduidige(re) regels voor subsidies zijn zeer gewenst waarbij één 
registratie van alle evenementen voorwaarde is. 
Wat precies onder ‘evenement’ valt dient nader te worden gespecificeerd maar activiteiten waar het 
evenementenbureau bij betrokken is of die incidenteel plaatsvinden en waarvoor subsidie wordt verstrekt 
vallen daar zeker onder.  

7) Sint Rosa en Wentjerdruim zijn al vele jaren voor de gemeente zwaar verliesgevende evenementen die 
hebben aangetoond zonder excessieve gemeentelijke bijdragen in deze vorm niet levensvatbaar te zijn en 
geen potentie te hebben om uit te groeien tot een beeldbepalend of onderscheidend evenement dat min of 
meer kostendekkend is. 
Wentjerdruim werd opgezet ten behoeve van economische spin-off voor de omringende ondernemers maar 
de kosten hiervan worden afgewenteld naar de gemeente. Sint Rosa kost de gemeenschap nog meer. 
Al in 2008 schreef het college dat de gemeente vaak opdraait voor de kosten en de werkelijke winst wegvloeit 
naar organisaties en ondernemers. 

8) Heel duidelijk is gebleken dat de functie van evenementorganisator gescheiden moet worden van andere 
functies rond evenementen zoals coordinatie, sponsorwerving, financieel beheer en verantwoording. 
Het ontbreken van scheiding van functies heeft telkens weer tot overschrijding van de begroting geleid en het 
onvoldoende benutten van mogelijkheden tot zodanige verhoging van inkomsten dat de evenementen niet 
langer grote verliezen maken. 

9) De productbegrotingen verschaffen tot op aanzienlijke hoogte inzicht in de kosten van het 
evenementenbeleid maar laten niet toe om na te gaan hoeveel de gemeente in totaal besteedt aan 
evenementen doordat niet duidelijk is welke gemeentelijke bijdragen als inkomsten bij de door het 
evenementenbureau georganiseerde evenementen geboekt worden en doordat niet duidelijk is wat de 
ambtelijke inzet is. 

10) De begrotingen van de gemeentelijke evenementen weken vele jaren zodanig veel van de realisaties af dat de 
begrotingen geen relatie met de realiteit hadden. 
Bij veel evenementen is onduidelijk waar grote bedragen (soms meerdere tonnen) vandaan komen. 
Diepgaander onderzoek is noodzakelijk om daar zicht op te krijgen. 

11) De kosten voor Carnaval overstijgen de in de productbegroting opgenomen post Carnaval zeer vanwege, vaak 
incidenteel genoemde, subsidies die op andere posten geboekt worden en waardoor het overzicht ontbreekt. 

12) Er werd geen afspraken, contracten, operationele of financiële informatie over de Sjtichting Oktoberfeest in 
Zitterd gevonden of verkregen hetgeen als hoogst opmerkelijk wordt ervaren omdat algemeen bekend is dat 
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deze organisatie een centrale rol bij het Oktoberfeest vervult. 
Goede persoonlijke verhoudingen zijn uiteraard een belangrijke voorwaarde om het mogelijk te maken dat 
evenementen kunnen groeien, maar het niet voorhanden zijn van schriftelijke afspraken en overeenkomsten 
maakt dat die evenementen structureel zeer kwetsbaar zijn.  

13) Mochten er problemen rond het Oktoberfeest ontstaan dan is er niets om op terug te vallen.  
Zowel de raad als het college zijn daardoor bovendien niet in staat om te controleren of de uitvoering verloopt 
zoals het zou moeten. 

 
Hieronder wordt beschreven wat het onderzoek fase-1b oplevert voor beantwoording van de in hoofdstuk 3 gestelde 
onderzoeksvragen. Niet gememoreerde vragen kunnen niet beantwoord worden op basis van het fase-1b onderzoek. 
 
Onderzoeksvraag 2 In hoeverre blijven de constateringen en beschuldigingen gedaan in de krant overeind wanneer 
additionele informatie wordt meegenomen? 
 
Alhoewel Fase-1b van het onderzoek veel informatie aan het licht heeft gebracht is geen van de aantijgingen die door 
de krant gedaan werden ontkracht en blijven de conclusies dienaangaande uit fase-1a overeind. 
 
Aantijging 2 ‘Die veelal Sittardse partijen profiteren terwijl het armlastige Sittard-Geleen als organisator ook nog geld 
toelegt.’ werd in ieder geval bevestigd voor Sint Rosa, Wentjerdruim en Carnavalszesdaagse terwijl het er op lijkt dat 
er in de loop der jaren ook op het Oktoberfeest wordt/werd toegelegd waarbij ambtelijke en materiële kosten die 
voor deze evenementen gemaakt zijn niet of slechts deels zijn meegenomen. 
 
Aantijging 7 ‘Het onvermogen van de raad om een einde te maken aan die verstrengeling’ werd zeer bevestigd doordat 
het verdiepingsonderzoek van GOB aangaande het evenementenbeleid 2005 veel zaken blootlegde die ook nu gelden. 
Voordien gaf de raad, zelfs met een motie van wantrouwen, aan meer grip op het evenementenbeleid te willen 
krijgen. 
In de verschillende Kadernota’s Evenementenbeleid werd telkens weer aangegeven dat transparantie, inzicht in en 
grip op het evenementenbeleid doelstellingen waren en er verbeteringen zouden komen. 
Desondanks heeft dat er niet toe geleid dat de raad anno 2020 voldoende inzicht in en grip op het evenementenbeleid 
heeft om te kunnen beoordelen hoeveel geld en mankracht er in om gaat. 
 
Onderzoeksvraag 3 Hoe heeft het Oktoberfeest zich financieel ontwikkeld vanaf het ontstaan? 
 
Er is geen verifieerbare informatie over de periode 2005 t/m 2012 voorhanden. 
In de periode 2013 t/m 2019 was het resultaat ongeveer nul met dien verstande dat de kosten voor ambtelijke inzet 
niet in de resultaten is verwerkt en niet duidelijk is of de gemeente nog steeds jaarlijks € 20000 bijdraagt teneinde 
Rimpelpop en Lollypop gratis toegankelijk te maken. 
In die periode is de omzet gegroeid van 6,5 ton naar 1,5 miljoen. 
Dat het Oktoberfeest in die periode de gemeente geen substantiële winsten opleverde is zakelijk gezien vreemd en 
duidt op een onvoldoende zakelijke aanpak waardoor de vraag om toetsing van de bedrijfsvoering prudent is. 
 
Onderzoeksvraag 5 Welke rol speelt de ‘Sjtichting Oktoberfeeste in Zitterd’ en welk inzicht en invloed heeft de 
gemeente daarin? 
 
Er werd geen afspraken, contracten, operationele of financiële informatie over de Sjtichting Oktoberfeest in Zitterd 
gevonden hetgeen als hoogst opmerkelijk wordt ervaren omdat algemeen bekend is dat deze organisatie een centrale 
rol bij het Oktoberfeest vervult. 
De rol die de stichting speelt is daarmee in nevelen gehuld en ook wat de gemeente jaarlijks aan de stichting betaalt.  
Dit vormt een groot risico wat toekomstzekerheid betreft en ook financieel in geval van onvoorziene omstandigheden. 
Gemeenschapsgeld gaat naar ‘Sjtichting Oktoberfeeste in Zitterd’ en er is geen inzicht in wat met dat geld gebeurt. 
 
Onderzoekvraag 6 Hoe heeft het evenementenbeleid zich financieel en beleidsmatig ontwikkeld sinds de fusie? 
 
Sinds 2005 is het inzicht hoe het evenementenbeleid vorm moet worden gegeven nauwelijks gewijzigd. 
Telkens werden evenementen in categorieën ingedeeld en kregen evenementen tijd om met subsidie te groeien. 
Het schortte steeds aan de invulling en de uitvoering van het beleid maar vooral aan het in positie brengen van de 
raad. 
Het gevolg was dat enkele evenementen bodemloze putten werden terwijl andere evenementen niet de in de 
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Kadernota’s beleidsmatig toegezegde en gewenste professionele steun ontvingen waardoor deze evenementen niet 
tot wasdom konden komen en tegen grenzen aanliepen samenhangend met het op vrijwillige basis organiseren. 
 
Onderzoekvraag 7 Heeft de raad voldoende informatie om het evenementenbeleid financieel en inhoudelijk goed te 
controleren? 
 
Als één ding duidelijk is geworden tijdens dit onderzoek dan is het wel dat de raad volstrekt onvoldoende informatie 
heeft om het evenementenbeleid financieel en/of inhoudelijk te controleren.  
Ook het college heeft dat overzicht niet. Het evenementenbudget wat aan de raad gepresenteerd wordt vormt slechts 
een fractie van het bedrag dat met de evenementen gemoeid is. 
Sinds de fusie vroeg de raad bij herhaling om meer inzicht maar kreeg dat niet. 
Het in 2010 door LA-group uitgevoerde onderzoek kan een goede basis vormen voor datgene wat de raad financieel 
nodig heeft om het evenementenbeleid goed te kunnen controleren. 
Om het evenementenbeleid ook inhoudelijk goed te kunnen controleren is het nodig dat er indicatoren, bijvoorbeeld 
bezoekersaantallen, worden bijgehouden en is het nodig dat er evaluaties van de evenementen plaatsvinden.  
 
Onderzoeksvraag 8 Rechtvaardigen de resultaten van dit onderzoek dat er louter correcties worden aangebracht of is 
het nodig om andere acties te initiëren? 
 
Dit onderzoek noodzaakt tot reorganisatie van het evenementenbeleid en wat daarmee samen hangt. 
Enkele cruciale vragen zijn: 

 Wat is de primaire doelgroep waarvoor de gemeente evenementen organiseert en/of subsidieert? 

 Welke doelstelling(en) heeft de gemeente? 

 Op welke wijze wordt de raad in positie gebracht om het evenementenbeleid goed te kunnen beoordelen? 

 Hoe krijgen we een beter overzicht over de gemeentelijke bijdragen en de resultaten van evenementen? 

 Welk percentage van de inkomsten en welk bedrag wil de gemeente maximaal bijdragen aan een evenement? 

 Hoe zorgen we er voor dat het evenementenbureau op alle vlakken goed functioneert?  

 Op welke wijze zorgen we er voor dat evenementen in alle delen van de gemeente de benodigde 
professionele ondersteuning en facilitering krijgen? 

 Hoe zorgen we voor een evenwichtigere verdeling van evenementen en gelden over de gemeente? 

 Is het gerechtvaardigd evenementen financieel en/of organisatorisch onder verschillend regiem te plaatsen? 
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6.7. Tijdlijn 
Onderstaand wordt beschreven hoe het verloop van het onderzoek is geweest met de nadruk op fase 1b. 
 

1) In Ibabs is op 13 mei 2019 Technische vragen T08 SPA - Kosten onbrand evenementen.pdf opgenomen. 
Daarin vraagt SPA gedetailleerde financiële informatie over evenementen. 
Die brief werd niet beantwoord en de gevraagde informatie werd niet verstrekt. 

2) Op 6 januari 2020 vroeg SPA n.a.v. het krantenartikel over het Oktoberfeest per email om informatie over  de 
evenementen. 

3) Op 14 februari 2020 ontving SPA een procedureel antwoord dienaangaande.  
4) Tijdens een gesprek met wethouder Houtakkers op 13 maart 2020 heeft SPA het conceptrapport 1a van dit 

onderzoek overhandigd en besproken en wordt afgesproken dat SPA gevraagde informatie zal ontvangen. 
5) Op 18 maart 2020 vroeg SPA telefonisch ambtelijk om informatie over stedelijke evenementen te ontvangen. 
6) Op 21 maart 2020 ontving SPA per email een Excel-file met de begroting en realisatie van 2013 tot 2020. 
7) Na deze info bekeken te hebben vroeg SPA op 22 maart 2020 om ontbrekende informatie en gaf daarbij aan 

dat het handigste zou zijn indien XLS-files zouden worden verstrekt vergelijkbaar met de file die tijdens de 
Taskforce werd verstrekt. 

8) Daarop werd op 23 maart 2020 ambtelijk gevraagd een schriftelijk verzoek om informatie te doen en te 
omschrijven wat precies gevraagd werd. 

9) Het betreffende verzoek is in Ibabs is op 23 maart 2020 200324 art 44 SPA - V2005 - Evenementen.pdf 
opgenomen. 

10) Op 9 april was er overleg tussen SPA en de wethouders Houtakkers en Būhler. 
Daarin heeft SPA aangegeven de XLS-files te willen hebben om zelf te kunnen bekijken wat er aangaande 
evenementen gerealiseerd is de afgelopen jaren. Redenen om die files op te vragen is om na te kunnen gaan 
welke ontwikkelingen de uitgaven voor evenementen in de loop der jaren hebben gehad , het ambtelijk 
apparaat niet te belasten met het uitzoeken van die informatie en dat het zelf bekijken van informatie iets kan 
toevoegen t.o.v. het evalueren van door anderen geextraheerde informatie. 
Tevens werd gezegd dat om de interne geldstromen die met evenementen gemoeid zijn en om goed te 
kunnen zien hoeveel externen bijdragen aan de inkomsten van evenementen, het duidelijk nodig is om een 
niveau dieper dan de XLS-files te kijken. SPA wil dat in beeld brengen en vroeg daarom info daarover. 
Afgesproken werd dat ambtelijk in beeld gebracht zou worden wat de interne geldstromen waren. 

11) Op 18 april 2020 heeft SPA het conceptrapport fase 1b van dit onderzoek toegestuurd aan de wethouders 
nadat een eerdere poging daartoe mislukt was. 

12) Op 24 april 2020 was overleg tussen SPA en de wethouders Houtakkers en Būhler  
De wethouders vroegen wat de toegevoegde waarde zou zijn van het verstrekken van informatie op lager 
niveau. SPA gaf aan dat teneinde de werkelijke kosten van de verschillende evenementen te kunnen zien het 
nodig is om te zien hoe groot ambtelijke diensten die voor evenementen verricht worden zijn en waarop die 
geboekt worden. Bovendien is het van belang te zien wat de externe bijdragen aan bepaalde evenementen 
zijn en waar die vandaan komen. Daarbij gaat het niet om bedrijf X of Y maar om totalen. Meerdere grote 
posten zijn uitermate onduidelijk en wijken zeer fors af van de begroting. 

13) Op 4 mei 2020 was overleg tussen SPA en de wethouders Houtakkers en Būhler en een ambtenaar.  
Hierin werd nogmaals aangegeven dat SPA wil weten welke diensten/bedragen ambtelijk worden 
verricht/geboekt en verrekend bij de evenementen. 
Dit gesprek werd gehouden omdat wethouder Houtakkers enkele dagen eerder had aangegeven dat datgene 
wat hij ter overhandiging had gekregen erg min was. 

14) In Ibabs is op 28 mei 2020 het antwoord op 200324 art 44 SPA - V2005 - Evenementen.pdf opgenomen: 
00 Brief aan JRenet SPA iz Evenementen def-getekend.docx.pdf (900KB) 
01 Memo t.a.v. informatieverzoek SPA def.docx (36KB) 
02 Financieel overzicht 2018-2019.xls (51KB) 

 
De op 21 maart 2020 ontvangen XLS-file bevat meer informatie dan het ‘financieel overzicht 2018-2019.xls’ (een PDF-
file !!) van 28 mei 2020 met dien verstande dat in die file iets over ticketverkoop van Fun Sensation is opgenomen. 

 
Een deel van de ‘Diensten van derden’ en ‘Overige uitgaven’ is hiermee voor deze jaren verklaard. 

https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadListEntryDocument/a0fe4341-9169-4874-a39a-5cef4d8e5071/c62dd3ef-ba5f-47b8-8b6b-ee62e81fb232
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadListEntryDocument/b49fe267-a237-4ad4-89fd-91956218bc69/6c923905-f496-46a8-bcef-5d5a2efd3c8b
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadListEntryDocument/b49fe267-a237-4ad4-89fd-91956218bc69/6c923905-f496-46a8-bcef-5d5a2efd3c8b
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadListEntryDocument/f67ca962-5b08-4984-a6b5-45ae155d2ae7/36252b27-1c77-4831-9847-c624bdf31069
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadListEntryDocument/5a1a4c17-e937-4718-90d3-8cbca846bec6/36252b27-1c77-4831-9847-c624bdf31069
https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadListEntryDocument/89750f6f-bddf-4685-b07f-f532240af558/36252b27-1c77-4831-9847-c624bdf31069
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Het verstrekte ‘Memo t.a.v. informatieverzoek SPA’ vermeldt dat geconstateerd was dat de boekingen in 2018 
onvoldoende nauwkeurig op verschillende posten hebben plaatsgevonden en nu op een andere wijze wordt gedaan. 
Dit was een al eerder gecommuniceerd resultaat van de ambtelijke gesprekken die SPA begin 2019 daarover voerde. 
 
In dat memo wordt ook aangegeven dat er jaarlijks indicatief 200000 bezoekers bij het Oktoberfeest zijn en per dag 
5000 bij het Sint Rosafeest. 
Het is begrijpelijk dat voor evenementen waarbij er geen afgesloten terrein is waarop alle activiteiten zich afspelen er 
geen exact bezoekersaantal kan worden gegeven. 
Desondanks lijkt het verstandig om, b.v. via automatische tellingen op bepaalde punten, een beter beeld te krijgen van 
de daadwerkelijke aantallen bezoekers daar reeds vaak gebleken is dat schattingen zeer uiteen kunnen lopen en 
weinig betrouwbaar zijn. Daardoor kan tevens het oordeel over het succes van een evenement beïnvloed worden. 
 
Bij het Sint Rosafeest maakt de gemeente jaarlijks enorme kosten. Alleen al om die reden kan bij dit evenement echt 
niet volstaan worden met de grove schatting van het bezoekersaantal dat nu gegeven wordt. 
 
Voor de Wentjerdruim wordt aangegeven dat het niet mogelijk is om het aantal bezoekers aan te geven. 
Juist bij een langdurig evenement in de binnenstad waarbij sowieso meer publiek dan gebruikelijk verwacht mag 
worden i.v.m. Kerstinkopen e.d. wordt het belangrijke instrument van bezoekersaantallen terzijde geschoven. 
Dat houdt in dat het dus ook niet mogelijk is om aan te geven of dit evenement iets toevoegt en hoeveel. 
Dan is het daarmee ook onverantwoord om veel gemeenschapsgeld daar in te steken. 
 
Tijdens de gesprekken werd mondeling aangegeven dat er wel een draaiboek is voor het Oktoberfeest waarin 
verantwoordelijkheden geregeld zijn maar dat er geen andere documenten zijn die iets regelen. 
SPA vindt dit onverantwoord voor zo’n groot en belangrijk evenement. 
 
Het concept rapport fase 1b was op 1 april 2020 klaar en is sindsdien nauwelijks gewijzigd, alleen deze paragraaf en de 
conclusies zijn toegevoegd. 
 
De op 28 mei 2020 door het college verstrekte info voegt vrijwel niets toe. 
 
Vanwege de lopende gesprekken en de toezegging dat de interne geldstromen in beeld zouden worden gebracht en 
verstrekt zouden worden heeft SPA er mee ingestemd dit af te wachten en werden geen XLS-files verstrekt. 
 
Alles bij elkaar komt SPA tot de vaststelling dat: 
a) Er na 21 maart 2020 nauwelijks nog informatie door de gemeente werd aangeleverd ondanks dat SPA zeer 

expliciet aangaf welke informatie gevraagd werd 
b) Het college de toezegging om de interne geldstromen rond de evenementen te verstrekken niet realiseerde 
c) SPA de conceptrapporten van fase 1a en fase 1b van het onderzoek ruim voor publicatie aan de gemeente ter 

beschikking stelde 
d) SPA de gemeente zeer ruim de tijd gaf om informatie te verstrekken 
 
Het is niet aan het college noch aan ambtenaren om te bepalen welke stukken een raadslid bij een onderzoek wil 
gebruiken of op voorhand de relevantie van stukken of mogelijke resultaten te beoordelen: men behoort de stukken 
gewoon te verstrekken. 
 
De conclusie kan alleen maar zijn dat ambtelijk en bestuurlijk onvoldoende medewerking werd verleend om gevraagde 
stukken ter beschikking te stellen en daarmee de diepgang van het onderzoek beperkend en frustrerend. 
 
In feite werd er twee en een halve maand gewacht op informatie die uiteindelijk niet geleverd werd. 
 
Dat is onacceptabel. Derhalve wil SPA alsnog de gevraagde informatie in volle omvang ontvangen. 
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7. Conclusies t.a.v. beleid 
In de paragrafen ‘Resultaten van het Fase 1a-onderzoek’ en ‘Resultaten van het Fase 1b-onderzoek’ zijn reeds 
conclusies getrokken aangaande onderzoeksvragen. 
In deze paragraaf worden conclusies op beleidsmatig niveau getrokken. 
 

1) Al sinds kort na de fusie vraagt de Raad om meer inzicht in de evenementen mede omdat onduidelijk is en 
blijft hoeveel geld en ambtelijke inzet er mee gemoeid is. 

2) Beleidsmatig worden evenementen al minstens vijftien jaar in categoriën verdeeld en is het de bedoeling dat 
op basis daarvan maximale subsidiebedragen gelden. Meermaals is uitgesproken dat de gemeente moet 
faciliteren maar de organisatie vooral aan marktpartijen moet overlaten. 
Het evenementenbeleid is in wezen niet veel veranderd in de loop der jaren. 

3) De praktijk is dat het college telkens weer mogelijkheden vindt om de geldende regels rond evenementen 
zodanig te interpreteren dat men naar believen kan subsidiëren waarbij het voorkomt dat wegen worden 
gevonden om bepaalde subsidies te blijven verstrekken ondanks een collegebesluit om dat niet te doen. 

4) Bedoeling was dat evenementen en gelden evenwichtig over de gemeente verspreid zouden worden.  
Het verschil in wijze van organisatie tussen de delen van de gemeente maakt dat dit niet gerealiseerd is en dat 
er zeer grote verschillen zijn in de subsidiëring van evenementen. 

5) Ondersteuning van het evenementenbureau om evenementen met potentie te laten doorgroeien gebeurt in 
praktijk alleen in Sittard in plaats van in alle delen van de gemeente. 

6) Functiescheiding binnen het evenementenbureau is noodzakelijk. 
7) Evaluatie van evenementen vindt niet (controleerbaar) plaats met gevolg dat de kosten van door de gemeente 

georganiseerde evenementen de pan uit rijzen zonder dat er verbetering zichtbaar is en zonder dat er 
gefundeerd beoordeeld kan worden of de evenementen aan de doelstelling, als die er al is, voldoen. 

8) Het schort vooral aan gemeentebrede en consistente uitvoering van het beleid en minder aan de regels. 
9) Een samenhangend beleids- en uitvoeringsplan is hard nodig. 
10) Vanwege het niet verstrekken van gevraagde gegevens was het niet mogelijk de interne geldstromen goed in 

beeld te brengen waardoor nog steeds niet duidelijk is wat de werkelijke kosten van de verschillende 
evenementen zijn. 

11) De raad is volstrekt niet in positie om het evenementenbeleid en de uitvoering daarvan financieel en/of 
inhoudelijk te kunnen controleren en/of beoordelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie die in het kader van dit onderzoek werd opgevraagd werd niet verstrekt met gevolg dat de door de 
onderzoeker gewenste diepgang niet kon worden gerealiseerd. 
Raadsleden hebben het recht op informatie ook wanneer het college of ambtenaren het nut daarvan niet inzien. 
Het niet verstrekken van gevraagde informatie aan de raad of aan een raadslid is onacceptabel. 
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Het behoort niet nodig te zijn dat een raadslid gerechtelijke of andere externe stappen moet ondernemen teneinde 
informatie te krijgen. 




