Raadsmededeling - Openbaar

Nummer
Datum
B&W datum
Portefeuillehouder
Onderwerp

: 25/2012
: 14 februari 2012
: 14 februari 2012
: G. Berghoef
: beantwoording schriftelijke vragen PP aan college inzake steun aan Achterhoek
Spektakel

Aanleiding
De fractie van de Progressieve Partij heeft naar aanleiding van mediaberichten de volgende vragen
aan het college gesteld:
Wat heeft het college van de gemeente Aalten gedaan om de voortgang van het Achterhoek
Spektakel op welke manier dan ook te continueren?
Welke concrete stappen zijn door het college ondernomen?
Wat was het resultaat van die (eventueel ondernomen) stappen?

Inhoud mededeling
De Achterhoek Spektakel Toer kost per jaar (van 5 etappes) € 250.000, In de periode 2008-2011
hebben de Regio Achterhoek-gemeenten plus Lochem en Zutphen en provincie Gelderland (via
regiocontract) de AST ondersteund met totaal € 500.000 (€ 250.000 gemeenten/€ 250.000 provincie).
De resterende € 500.000 diende door de stichting vanuit bedrijfsleven/derden geworven worden. Dit
garandeerde een toer van gedurende 4 jaar 5 etappes per jaar. Iedere gemeente ontving de toer
tweemaal in deze periode.
Voorwaarden voor deze financiële ondersteuning waren dat de AST in de loop van deze 4 jaar moest
toewerken naar een verdere professionalisering van de organisatie en na afloop van de periode
zelfstandig moest kunnen opereren. De overheidsbijdrage is daarom via een aflopend schema
uitbetaald zodat gedurende deze vier jaar de overheidsbijdrage minder werd, en de bijdragen van
derden/sponsoring meer moest worden.
Al vanaf het begin leverde de lokale sponsoring met name in kleinere kernen (zoals Dinxperlo en
Bredevoort) problemen op. In grotere kernen als Zutphen en Winterswijk verliep dit uiteraard
gemakkelijker. Maar dat de toer niet op eigen benen kan staan is, spijtig genoeg, duidelijk geworden.
Ondanks de subsidiëring vanuit het regiocontract werd in een aantal gevallen nog bij individuele
gemeenten aangeklopt voor aanvullende financiering. In 2011 werd nog voor extra financiering van dit
laatste etappejaar bij de Regio Achterhoek aangeklopt. Om de gemeenten die voor deze laatste
etappes aan de beurt waren niet in de kou te laten staan, heeft het programmateam Vrijetijdeconomie
een extra bijdrage van € 50.000 (€ 25.000 gemeenten/€ 25.000 provincie) toegekend onder
voorwaarde dat de kosten per etappe werden teruggeschroefd naar € 40.000 in plaats van € 50.000.
Maar tegelijkertijd bleek ook dat er in een tijd waar flink bezuinigd moet worden, geen draagvlak
bestond om in de toekomst opnieuw een dergelijke grote bijdrage te doen. De portefeuillehouder R&T
van de gemeente Aalten sluit zich hierbij aan. Ook van provinciezijde werd duidelijk dat in het nieuwe
regiocontract geen ruimte zou zijn voor financiële steun van de AST.

Na evaluatie door de regiogemeenten is met de Stichting AST gesproken en voorgesteld het concept
op een aantal punten aan te passen, bijvoorbeeld door entree te heffen, commerciëler te worden (bijv.
horeca zich in laten kopen), minder artiesten uit buitenland maar meer regionaal talent te boeken, een
kortere programmering te hanteren, etc). Een aantal gemeenten zou dan wellicht bereid zijn geweest
individueel een etappe in te kopen, bijv. bij een maximale gevraagde gemeentelijke bijdrage in orde
van grootte van € 10.000. Het programmateam is namelijk van mening dat een toer alleen nog
haalbaar is in grotere kernen zoals Zutphen en Winterswijk, waar draagvlak aanwezig is om tot
voldoende lokale sponsoring te komen. Maar zelfs daar blijkt nu dat het toch schier onmogelijk is de
benodigde financiering voor een etappe bijeen te brengen. De Stichting heeft helaas geen gehoor
gegeven aan de oproep om te komen tot aanpassing van het concept waardoor co-financiering door
een aantal gemeenten eventueel wel weer bespreekbaar zou worden.
De fractie van de PP geeft aan tijdens de begrotingsbehandeling middels amendement 5.4
geprobeerd te hebben het bedrag voor bevordering toerisme iets te verhogen om ook middelen voor
cofinanciering voor het regiocontract vast te leggen, bijvoorbeeld om de voortgang van het AST
mogelijk te maken. Inderdaad hebben wij aangegeven dat dit niet nodig was, omdat wij middelen
hebben voor cofinanciering van het regiocontract, maar die middelen gedurende de komende jaren op
andere speerpunten worden ingezet. Onder de regiogemeenten (+Lochem en Zutphen) bestaat geen
draagvlak meer om met bedragen als voorheen de AST te ondersteunen. De Stichting AST is niet
bereid haar concept aan te passen. Dit leidt wat ons betreft tot de conclusie dat er geen basis is voor
een vervolg.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
nvt
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nvt

10/2012 Schriftelijke vragen aan het college inzake steun aan het Achterhoek Spektakel.

Vragen aan het College steun aan het Achterhoek Spektakel.

In de media verschenen berichten dat het Achterhoek Spektakel in de oorspronkelijke vorm stopt
wegens gebrek aan financiële middelen. De kracht van het Achterhoek Spektakel was volgens de
fractie van de Progressieve Partij dat zowel toeristen als eigen inwoners op een zeer laagdrempelige
en toegankelijke manier in contact konden komen met kwalitatieve hoogstaande cultuuruitingen in
allerlei genres. Bijkomend voordeel was dat in de jaren dat de toer bestond twee maal een locatie in
de gemeente Aalten heeft aangedaan met duizenden bezoekers (Dinxperlo en Bredevoort).
Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de fractie van de Progressieve Partij middels het
amendement 5.4 geprobeerd het bedrag voor bevordering toerisme iets te verhogen om zo ook
middelen voor de cofinanciering voor het regiocontract vast teleggen, bijvoorbeeld om de voortgang
van het Achterhoek Spektakel mogelijk te maken. De voorzitter van het College heeft toen
aangegeven dat dit niet nodig was.
Vraag:
Wat heeft het college van de gemeente Aalten gedaan om de voortgang van het Achterhoek
Spektakel op welke manier dan ook te continueren?
Welke concrete stappen zijn dor het College ondernomen?
Wat was het resultaat van die (eventueel ondernomen) stappen?

De fractie van de Progressieve Partij.
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