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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.
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 mislukt was 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 het 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 WOBverzoek 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) Dhr. Schurgens treedt met zijn groep op tijdens het Smartlappenfestival waar hij als evenementencoӧrdinator
adviseert om € 7500 subsidie aan te geven.
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.
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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 verbeteringen 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.
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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 evenementenbeleid.
Er werden maar heel weinig aan de raad gerichte documenten verstrekt waarin relevante financiële informatie staat.
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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.
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.
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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.

M.a.w. er staan gewoon ‘cijfers’ in de begroting die niets met de realiteit te maken hebben.
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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 is 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.
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.
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De krant heeft twee aanbestedingsexperts, Vondenhoff en Van der Horst, aan de hand van de middels het WOBverzoek 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 WOBaanvraag 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.
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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.

SPA constateert dat van een transparante exploitatie sindsdien weinig terecht gekomen is.
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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.
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.
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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.
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.
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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
‘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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5.6.4.

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) Dhr. Schurgens treedt met zijn groep op tijdens het Smartlappenfestival waar hij als evenementencoӧrdinator
belangen heeft.
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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