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Geacht college, 
 
Op 6 januari 2020 vroeg SPA informatie op over evenementen en in het bijzonder over het Oktoberfeest. 
Tijdens de behandeling van de motie van SPA in de raadsvergadering van 5 maart 2020 lichtte SPA nog eens toe 
waarom informatie gevraagd werd en vroeg alsnog om de nog ontbrekende informatie (op 28 februari had SPA de aan 
de krant verstrekte info ontvangen [WOB-file]) te verkrijgen. 
Vervolgens is er bilateraal overleg met de wethouder geweest en werden ambtelijk enkele gegevens verstrekt maar niet 
in die mate dat de nog ontbrekende informatie geheel verstrekt is. 
Ambtelijk werd verzocht om een formeel verzoek tot verstrekking van bepaalde data te doen, vandaar deze 
specificerende vragen. 
 
In de raad van 5 maart 2020, en nog eens tijdens het bilaterale overleg met de wethouder, heb ik de opzet van het 
geplande onderzoek toegelicht: 

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. 
 
Inmiddels is het document van Fase-1a op de website van SPA gepubliceerd en (in concept) ook aan de wethouder 
verstrekt en nadert Fase-1b haar voltooiing. 
 
Wettelijk zijn de gemeentelijke begroting en de jaarrekening openbaar. 
Het college publiceert jaarlijks een weergave daarvan in de Programmabegroting en de Jaarstukken waarin op 
hoofdlijnen de begroting en de realisatie worden beschreven. 
Deze worden ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. 
 
Inmiddels is echter gebleken dat de aan de raad voorgelegde stukken onvoldoende informatie bevatten om, 
bijvoorbeeld, diepgaand inzicht in de financiële aspecten van de evenementen te verkrijgen. 
Ook is gebleken dat de raad dit al bijna twintig jaar bij herhaling gevraagd heeft en dat GOB daar al eens onderzoek naar 
heeft gedaan zonder dat dit uiteindelijk structureel tot voldoende overzicht leidde. 
 
Op verzoek van SPA werd tijdens de Taskforce (najaar 2018) de productbegroting als XLS-file verstrekt. 
Dit betrof de realisatie van 2017 en de begroting van 2018 (en verder). 
Daarin is geen informatie opgenomen die terug te leiden is naar informatie die in de WOB-file onleesbaar is gemaakt. 
Desondanks verschaft deze file veel, doch niet op alle punten voldoende, inzicht in de financiën rond evenementen. 
 
Ambtelijk werd aangegeven dat begrotingen en realisaties van voor 2013 niet meer leverbaar zijn. 



 
 
SPA ontvangt graag de begrotingen en realisaties als XLS-file vanaf 2013 teneinde zelf in die file(s) te kunnen zoeken 
naar voor het onderzoek relevante informatie. 
 
Zoals aangegeven bevat de ten tijde van de Taskforce aangeleverde XLS-file niet op alle punten voldoende informatie. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld over of inkomsten die bij evenementen geboekt zijn afkomstig zijn van extern of uit een 
post in de begroting.  
Dat is wezenlijk om te kunnen beoordelen wat de gemeente uiteindelijk bijdraagt aan de kosten van een evenement. 
Ook is niet duidelijk welke kosten voor ambtelijke inzet gemaakt worden voor een evenement en/of welke kosten aan 
een bepaald onderdeel van de organisatie worden toegerekend. 
 
Evenmin is duidelijk waaruit grote posten bij evenementen als ‘kosten aan derden’ of ‘terugbetalingen’ of ‘overige 
kosten’ uit bestaan. 
Dergelijke informatie wil ik kunnen terugzoeken en duiden. 
Ik wil kunnen zien wat de ondernemers (als groep) bijdragen aan Wentjerdruim, Sint Rosa en de Carnavalszesdaagse. 
Documenten geven immers aan dat Wentjerduim opgezet werd op verzoek van ondernemers en de doelstelling is 
economische spin-off voor hun. Momenteel kosten die evenementen de gemeente veel geld. 
 
Bekend is dat de Sjtichting Oktoberfeeste in Zitterd een belangrijke rol speelt bij het Oktoberfeest. 
In alle tot nu toe verstrekte stukken is daarover helemaal niets te vinden! 
 
Daartoe is het nodig dat ik dieper in de realisatie en de begroting kan kijken dan de gevraagde XLS-files. 
Ik hoef dat niet van de gehele administratie te weten maar wel van specifieke posten. 
Afhankelijk van hoe het geadministreerd wordt heb ik daarom toegang nodig tot de boekingen of een hoger niveau en 
vraag daarom toegang tot het benodigde niveau. In overleg met de ambtenaren kan ik exact aangeven van welke 
onderdelen ik die info wil ontvangen. 
 
De WOB-file bevat documenten waarin delen onleesbaar zijn gemaakt op basis van art. 10, lid 2b en/of 2g van de Wob. 
Dergelijke informatie wil ik in Fase 2 bestuderen. 
Mogelijk dat die informatie voorhanden is op het niveau dat ik hierboven vraag. 
In dat geval zal ik die info niet openbaar maken en, daar waar nodig, in het in fase-2b te produceren document 
opnemen waardoor die informatie onder geheimhouding valt en conclusies geverifieerd kunnen worden door de raad. 
 
Uit documentatie is gebleken dat er van elk evenement binnen drie maanden een evaluatie moet plaatsvinden. 
In de WOB-file is slechts één onderdeel van één evaluatie (het proces rond vergunningen in 2016) opgenomen. 
Graag ontvang ik de evaluaties van het Oktoberfeest, Sint Rosafeest en Wentjerdruim van de afgelopen vier jaren 
waarbij het mij gaat om informatie omtrent bezoekersaantallen en waarom bepaalde financiële posten hoog uitvallen. 
 
Bovendien ontvang ik graag informatie aangaande de Sjtichting Oktoberfeeste in Zitterd (afspraken, contracten, 
financiën) in relatie tot de genoemde evenementen. 
 
 
Jack Renet 
Raadslid SPA  
 


