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Geacht College,
In het kader van de Taskforce verschafte het College enige financiële informatie over de begroting en de realisatie van
onbrand evenementen. Tot onze verbazing bleken er enorme verschillen tussen begroting en realisatie te bestaan.
Bovendien bleken er grote tekorten op het Sint Rosafeest en de Wentjerdruim te zijn en bleek dat het Oktoberfeest
ondanks dat de realisatie het dubbele van de begroting was geen significant positief resultaat vertoonde.
Voor SPA is het onaanvaardbaar dat begroting en realisatie structureel zo ver uiteen liggen als bij deze evenementen.
Zeker gezien de huidige uitermate zwakke financiële positie en nu we als gemeente bezig zijn om de begroting op orde
te maken teneinde in control te komen behoren begroting en realisatie ons inziens vrijwel overeen te komen.
Teneinde goed inzicht in de geldstromen, risico’s, afspraken en verplichtingen te krijgen wil SPA daarom op korte
termijn gedetailleerde informatie over genoemde evenementen ontvangen.
SPA vraagt derhalve voor elk van genoemde evenementen het volgende:
1) De gedetailleerde begroting van 2018 en 2019 alsmede de realisatie van 2018.
2) Een overzicht van de boekingen (datum, aan/van wie, waarvoor, bedrag, ten laste van welke post).
3) Een overzicht van de verplichtingen die zijn aangegaan (inclusief risico’s bij niet nakomen daarvan; indien
afschriften van contracten en schriftelijke afspraken worden verstrekt is dat ook afdoende).
4) Een financieel overzicht van de ambtelijke kosten die in het kader van de evenementen worden gemaakt
waaruit blijkt wat de kosten zijn, waarvoor deze worden gemaakt en ten laste van welke posten die komen.
5) Een overzicht van de financiële risico’s die de gemeente loopt bij deze evenementen en hoe deze zijn afgedekt.
Aangezien een groot deel van de gevraagde informatie ons inziens vrij eenvoudig uit de financiële systemen te halen
moet zijn verzoeken wij u die informatie binnen een week te verstrekken zodat er voldoende tijd is om deze te
bestuderen alvorens op 5 juni de raadsconferentie plaatsvindt.
De overige gevraagde informatie ontvangen wij graag binnen een zodanige termijn dat deze bestudeerd en
meegenomen kan worden bij behandeling van de Kadernota in de raadsronde en in de raadsvergadering.
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