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VERZONDEN

28 MEl 2020

Geachte heer Renet,
Op 24 maart 2020 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. artikel 44 RvO over
Evenementen. Op 10 april 2020 en 4 mei 2020 hebben wij uw informatieverzoek in twee
gesprekken met wethouders Houtakkers en BOhler verduidelijkt. Wij spraken af welke
informatie die u van ons zou ontvangen en die u hierbij aantreft:
• Begroting en realisatie voor de jaarschijven 2018 en 2019 voor de evenementen
Oktoberfeest, Wentjerdruim en st. Rosafestival; indien de daarbij onderliggende
informatie wordt verstrekt, betreft het informatie op factuurniveau, hetgeen
enerzijds een verminderde tot geen toegevoegde waarde heeft voor u en
anderzijds de gemeentelijke organisatie fors (over)belast. "Vraag en antwoord"
staan dan niet meer in verhouding tot elkaar.
• Memo met een administratieve toelichting op de wijze van boeken en ramen bij
evenementen;
• Aanvullende kwantitatieve gegevens, te weten aantallen bezoekers en aantallen
attracties voor bovengenoemde evenementen.
FinanciEHe informatie

De gevraagde financiele informatie vindt u in bijlage 1. Hierbij merken wij op dat er op
verschillende posten verschillen zijn tussen begroting en realisatie. Dit is met name voor
2018 het geval. Het is gebleken dat in het veri eden boekingen op verschillende posten
onvoldoende nauwkeurig hebben plaatsgevonden hetgeen heeft geleid tot een
verbeterproces. Wij informeerde u reeds eerder dat met ingang van 2019 de begroting
op een nadere wijze is opgebouwd in relatie tot de begroting 2018. In bijlage 2 is er
aanvullend op de financiele gegevens een kort memo toegevoegd waarin een
administratieve toelichting wordt gegeven van ramen en boeken binnen het subproduct
Stedelijke evenementen. Daarnaast wordt in dit memo een toelichting gegeven over het
boeken van kosten over verschillende evenementen.
De aanbevelingen van bureau Berenschot uit juli 2019 strekken ertoe om transparantie
op financien (aanbeveling 13) na te streven ten behoeve van duidelijkheid op resultaten
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en de daarmee samenhangende risico's. De aanbevelingen zijn door het college
overgenomen, over de voortgang wordt gerapporteerd in de P&C cyclus
Aanvullende gegevens
Jaarlijks wordt het Oktoberfeest door indicatief 200.000 bezoekers bezocht gedurende
het gehele evenement, waarbij de piek ligt op het weekend en de maandag. Uit
kaartverkoop en het maximale aantallen bezoekers in de (gratis) paviljoens blijkt dat per
dag er zo'n 10.000 bezoekers aanwezig zijn in aile paviljoens samen. Het aantal
bezoekers (dat enkel) voor de kermis en de binnenstad komt, wordt geteld middels
cameratoezicht en door de interventieteams vanuit beveiliging, politie en handhaving. Op
deze manier wordt drukte gemonitord. Er worden geen exacte bezoekersaantallen
geteld. Wei kunnen indicaties worden gegeven.
V~~r het St. Rosafestival is er geen sprake van ticketverkoop en camera's die unieke
bezoekers tellen. Er worden geen exacte bezoekersaantallen gemeten. Wij weten van
de paviljoens en foodtrucks dat hun omzet jaarlijks stijgt hetgeen betekent dat het aantal
bezoekers stijgt. De indicatie van het aantal bezoekers is 5.000 per dag. Deze indicatie
wordt gemaakt op basis van de grootte van het terrein en de telling middels
interventieteams vanuit beveiliging.
V~~r Wentjerdruim is het niet mogelijk exacte bezoekersaantallen te verstrekken, dit zijn
verschillende activiteiten gedurende een periode van 4 weken in het centrum van Sittard.
Deze worden samen georganiseerd met de ondernemers en de horeca en zij geven aan
dat er middels dit evenement meer bezoekers zijn tijdens koopavonden en
koopzondagen. Er is dus enkel een indicatie mogelijk op basis van informatie vanuit
onder andere winkeliers. Op basis van deze informatie wordt geschat dat gedurende de
gehele periode de bezoekersaantallen zo'n 40.000 bezoekers zijn.
Het Oktoberfeest kent jaarlijks zestig attracties en eetzaken. Het St. Rosafestival heeft
jaarlijks 15 attracties, dit is inclusief de kermis op de Markt. Dit aantal was in 2018 en
2019 nagenoeg gelijk.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ge"lnformeerd.

Hoogachtend,

8ij/age 1: 8egroting en realisatie ev nement
8ij/age 2: Memo wijze van boeken en ramen inzake evenementen.
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