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Uw informatieverzoek

De budgetten van de evenementen waren de laatste jaren niet aangepast aan de groei van de
evenementen, hetgeen ook door u werd vastgesteld. Hierdoor waren er grote verschillen
ontstaan tussen budget en realisatie. Dit is medio 2019 aangepast ten behoeve van de
begroting 2019. In de 3e programmarapportage 2020 wordt opnieuw beoordeeld of deze
aangepaste budgetten overeenkomen met de realisatie en waar nodig worden deze voor 2021
verder aangepast.
Onderstaand is beschreven hoe de administratie van de evenementen is opgebouwd en wordt
uitgevoerd. De bijstelling die in 2019 is verwerkt zorgde voor een juiste aansluiting met de
actualiteit. Zo dienen ook gebeurtenissen als de huidige corona-crisis op een passende wijze te
worden vertaald in de administratie. Dit vergt grondige analyse en afstemming met alle
betrokkenen en stakeholders.
Administratie van evenementen
Het product Stedelijke Cultuur bestaat uit verschillende subproducten waarvan Stedelijke
Evenementen er één is. Hieronder zijn in subsubproducten de verschillende gemeentelijke
evenementen opgenomen. Dat betekent dat er de volgende posten zijn:
- Carnaval;
- Gelaender Kirmès;
- Sint Rosa Festival;
- Oktoberfeesten;
- Wèntjerdruim;
- Algemene kosten Evenementen
De administratie is zo opgebouwd dat ieder evenement dezelfde rubrieken (lees activiteiten)
kent. Op deze activiteiten worden gebudgetteerde en gerealiseerde kosten en opbrengsten
begroot en geboekt. Op “Algemene kosten Evenementen” worden die kosten geboekt die niet
aan een specifiek evenement kunnen worden toegerekend zoals huren van een loods waar alle
materialen opgeslagen zijn voor gebruik van de verschillende evenementen.
Voor de diverse stedelijke evenementen zijn er door de raad exploitatieresultaten bepaald (zie
eindtotaal in de kolom budget in het bijgevoegde Excel overzicht). Het totaal van de stedelijke
evenementen mag maximaal een negatief resultaat van € 200.000 bedragen. Hierop zijn de
diverse budgetten afgestemd.
Het kan zijn dat een evenement in een jaar meer of minder opbrengt dan gebudgetteerd. Dit
wordt dan meegenomen in de begroting voor de andere stedelijke evenementen in dat jaar. Op
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die manier wordt ieder jaar het totale exploitatieresultaat van alle evenementen gemonitord en
bewaakt. Hierbij wordt conform de budgetregels gewerkt.
Verbeterplan
In 2019 heeft bureau Berenschot een evaluatie van het evenementenbeleid in Sittard-Geleen
uitgevoerd. In haar rapport, dat uw raad in september 2019 heeft ontvangen, doet zij diverse
aanbevelingen die deels ook betrekking hebben op de organisatie van gemeentelijke
evenementen. Het college heeft deze aanbevelingen overgenomen. Voor het onderdeel
financiën wordt gewerkt aan meer uniformiteit en transparantie. Voor de begrotingen van de
diverse gemeentelijke evenementen betekent dat zij op de wijze die wordt beschreven in dit
memo worden geadministreerd. De reguliere momenten in de P&C cyclus sluiten niet altijd
voldoende aan bij het evenementenseizoen. Daarom worden, in aanvulling op de reguliere
momenten, maandgesprekken gehouden. Deze acties hebben ertoe geleid dat de begrotingen
per evenementen uniform en transparant zijn en dat eventuele afwijkingen snel worden
geconstateerd. Aanvullend daarop wordt sinds 2019 de bestaande ombuigingstaakstelling van
€ 100.000 structureel ingevuld.

