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Grootschalige publieksevenementen

Geachte voorzitter,
In de commissie Bestuur van woensdag 10 februari 2016 heb ik de brief Besluit subsidie Grootschalige
Publieksevenementen 2016 (RIS 290181) toegelicht. In deze brief wordt uw raad geïnformeerd over de
toekenningen vanuit het budget Grootschalige publieksevenementen voor het jaar 2016. Ik heb in de
vergadering toegezegd het overzicht van aangevraagde evenementen uit te breiden met specifieke
informatie. Dit overzicht treft u als bijlage bij deze brief aan.
Voorts heb ik aangegeven met mijn collega-wethouders van Sport en Cultuur in gesprek te zijn over het
realiseren van een centraal coördinatiepunt voor evenementen en festivals (één loket-gedachte). Ik
verwacht u hierover in het voorjaar schriftelijk nader te kunnen informeren.
Tenslotte wil ik met deze brief van de gelegenheid gebruik maken om nader in te gaan op de zorg die leden
van uw commissie uitspraken over het voortbestaan van een aantal Haagse evenementen met een rijke
geschiedenis in onze stad. Aanleiding hiervoor bleek de paragraaf in de commissiebrief over het
overgangsjaar 2016. Ik streef ernaar met onderstaande toelichting onnodige zorg bij uw commissie weg te
nemen.
Regeling Grootschalige publieksevenementen
De gemeente steekt jaarlijks vanuit verschillende portefeuilles miljoenen euro’s in evenementen. Het totale
bedrag varieert per jaar. Het gaat om vele tientallen evenementen variërend van (top)sportevenementen als
het WK Hockey, WK Beachvolleybal en Olympic Experience, culturele festivals als Holland Dance en
Crossing Border tot kleinschalige evenementen in buurten en wijken.
Vanuit de economiebegroting heb ik - als onderdeel van dat totale budget - subsidie beschikbaar voor
‘grootschalige publieksevenementen’ die economische spin-off opleveren. Het aantal aanvragen overtreft
het jaarlijks beschikbare budget van € 2.2 miljoen ruim. Daarom wordt getoetst op de mate van
economische spin off voor de stad.
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Dit is niet nieuw, ook in voorgaande jaren werden aanvragen - naast criteria als de professionaliteit van de
organisatie en deugdelijkheid van de begroting - beoordeeld op economische criteria als bestedingen in de
stad en versterking van het imago.
In uw commissie heb ik hierbij typisch Haagse evenementen genoemd als Parkpop, Vlaggetjesdag en het
Vuurwerkfestival op Scheveningen. Deze evenementen worden gewaardeerd door Hagenaars en zijn ook
van economische betekenis voor de stad. Daarom worden ze jaarlijks vanuit het budget voor grootschalige
publieksevenementen ondersteund. Het is vanzelfsprekend dat ik deze evenementen waardeer en ook de
komende jaren ondersteun. Maar u mag tegelijk van mij verwachten dat ik als wethouder Economie deze
evenementen blijf uitdagen om hun betekenis voor de stad te vergroten. Mede om deze reden laat ik met
ingang van dit jaar bij alle evenementen die uit het budget voor Grootschalige publieksevenementen
worden ondersteund, onderzoek uitvoeren naar de economische effecten. Met de onderzoeksresultaten ga ik
in gesprek met de organisatoren. Daarnaast worden de gemeten resultaten betrokken bij de beoordeling van
toekomstige aanvragen.
Het is dus niet zo dat de lat hoger wordt gelegd, we proberen alleen de economische effecten van
evenementen beter boven tafel te krijgen zodat we een goede afweging kunnen maken. Daarnaast is het een
prikkel voor organisatoren om hun evenement te blijven vernieuwen. Dit is een voorwaarde om een
ijzersterk en door Hagenaars gewaardeerd aanbod van grootschalige publieksevenementen in onze stad te
hebben en te houden.
Ik vind het belangrijk dat organisatoren - vooral van evenementen die al jarenlang een financiële bijdrage
krijgen - voldoende tijd hebben om die vernieuwing op te pakken. Daarom heb ik evenementen die al
minstens 3 jaar een bijdrage hebben gekregen uit het (economisch) budget voor Grootschalige
publieksevenementen de garantie gegeven dat ze voor 2016 sowieso op een bijdrage kunnen rekenen. De
aanscherping van de toetsing gaat voor hen pas voor 2017 in.
Nationale vieringen en feestdagen
Ik wil in deze context graag nog een viertal evenementen noemen die invulling geven aan nationale
vieringen of feestdagen, te weten Prinsjesdag, Veteranendag, de intocht van Sinterklaas en het
Bevrijdingsfestival. Twee van deze evenementen - de intocht van Sinterklaas en het Bevrijdingsfestival worden momenteel financieel ondersteund vanuit het economische budget voor grootschalige
publieksevenementen. Eigenlijk is hier echter van een ‘echte’ toetsing langs economische criteria geen
sprake, dat past immers niet bij de aard van deze vieringen. Daarnaast is het ondenkbaar dat een stad als
Den Haag geen intocht van Sinterklaas of Bevrijdingsfestival heeft. Daarom ga ik in overleg met mijn
collega-wethouders over het instellen van een ‘beleidsvrij’ budget voor ondersteuning van dit soort
nationale vieringen en feestdagen.
Promotiefonds voor kleine evenementen
Een andere categorie die ik apart wil noemen zijn (nieuwe) evenementen met potentie tot het uitgroeien tot
een grootschalig publieksevenement met economische spin off. Voor deze evenementen is het
Promotiefonds ingesteld. Van de € 2,2 miljoen werd jaarlijks € 150.000,00 gereserveerd voor dit fonds. Om
kleine evenementen beter in staat te stellen toe te groeien naar grootschalig, heb ik, zoals aangekondigd in
de brief aan uw commissie van juli 2015 (RIS 283920), met ingang van dit jaar het Promotiefonds
verhoogd naar € 250.000,00 en de maximaal te honoreren bijdrage verhoogd naar € 20.000,00.
Ik hoop u een volledig en helder beeld geschetst te hebben en daarmee de mogelijke zorg bij uw commissie
heb kunnen wegnemen.
Met vriendelijke groet,
de wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens,
Karsten Klein

