1^5

GEMEENTE

IX)

Stadskanaal

cn

IV)

o

U<a(Hui.

VVD fractie van de gemeenteraad te Stadskanaal
De heer H. Klopstra
Raadhuisplein 1
9501 SZ STADSKANAAL

X)

uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk

stadskanaal

1december 2018
Z-18-050088/D/18/132619

Datum verzending

14 januari 2019
14 januari 2019

bijlagen
onderwerp

beantwoording schriftelijke vragen

Geacht raadslid,
U heeft ons college op grond van artikel 50 van het Reglement van Orde
schriftelijke vragen gesteld inzake sponsoring van de Groninger
Ondernemersprijs 2018. In deze brief geven wij u antwoord op de door u
gestelde vragen.
Vraag: Is het inderdaad juist dat de gemeente Stadskanaal voornoemd
evenement sponsort?
Antwoord: Wij hebben eenmalig bijgedragen aan het organiseren van de
nominatiebijeenkomst op 27 september j.l. Deze bijeenkomst vond plaats in het
Noorderpoort Stadskanaal.
Vraag: Hoe lang vindt deze sponsoring reeds plaats?
Antwoord: Eenmalig.
Vraag: Welke geldbedragen zijn hier jaarlijks mee gemoeid?
Antwoord: Een eenmalige bijdrage van € 2500,Vraag: Is het een duur-contract en, zo ja, tot wanneer loopt dit contract, of
vindt sponsoring op ad hoe basis plaats en kan worden besloten vanaf heden
sponsoring niet meer te doen plaatsvinden?
Antwoord: Nee, het betreft een eenmalige bijdrage. In 2017 vond de
nominatiebijeenkomst plaats bij het Noorderpoort in Winschoten, volgend jaar
in een andere gemeente.
Vraag: Welk economisch belang en/of ander belang voor de gemeente
Stadskanaal is hiermee gediend en welke doelen worden hiermee nagestreefd?
Antwoord: Faciliteren van ondernemers en verbeteren ondernemersklimaat
gemeente Stadskanaal.
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Vraag: Indien en voorzover enig belang of doel kan worden genoemd, op welke
wijze worden deze belangen en/of doelen gerealiseerd en op welke wijze
wordt dit geverifieerd? Als daarvan rapportage is, is het verzoek deze te delen
met de raad.
Antwoord: Wij hebben de aanvraag beoordeeld en op basis van de
doelstellingen is de bijdrage verleend. Er vindt geen objectieve meting of
evaluatie van de activiteit plaats, danwel wordt formeel gerapporteerd.
Vraag: Zijn er meer "niet (enkel) gemeentelijke" evenementen, al dan niet van
commerciële aard welke door de gemeente Stadskanaal (mede) worden
gesponsord en/of (mede) worden gefinancierd? Zo ja, welke evenementen zijn
dit, welke bedragen zijn daar per evenement mee gemoeid?
Antwoord: Nee
Vraag: Ingeval vraag 7 bevestigend wordt beantwoord, wil het college daarbij
dan de vragen 5 en 6 van overeenkomstige toepassing achten op vraag 7 en
deze vragen per evenement eveneens van antwoord voorzien?
Antwoord: N.v.t.
Vraag: Ziet het college voor de gemeente Stadskanaal een taak als het gaat om
sponsoring van commerciële evenementen en, zo ja, welke argumenten
worden daarvoor aangedragen en welke criteria worden daarbij gehanteerd?
Antwoord: De gemeente verstrekt jaarlijkse of eenmalige subsidies voor
openbare activiteiten, werkzaamheden en inzet die passen binnen het beleid
van de gemeente. Hierbij verwijzen wij graag naar de Algemene
Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 fhttps://www.regelsstadskanaal.nl/regelingen/Algemene-Subsidieverordening-gemeenteStadskanaal-2018/01-01-2018)
Vraag: Welke redenen kan het college per gesponsord evenement aangeven
om de betreffende sponsoring te handhaven dan wel deze te staken?
Antwoord: N.v.t.

Fractie gemeenteraad Stadskanaal

Schriftelijke vragen
Uit een advertentie in het Dagblad van het Noorden van zaterdag 1 december 2018 bleek dat
kennelijk tot de sponsoren van de Groninger Ondernemersprijs 2018 onder meer behoorde de
gemeente Stadskanaal. Eveneens tot de sponsoren zijn de provincie Groningen en de gemeente
Groningen te rekenen, andere gemeentes in onze provincie sponsoren kennelijk niet.
De VVD onderkent het belang van het promoten en stimuleren van ondernemingen in het algemeen
en in Groningen in het bijzonder. De Groninger Stimuleringsprijs betreft echter naar de opvatting van
de VVD fractie, althans voor zover nu kan worden overzien, een vrijwel geheel gemeentelijk
overstijgend evenement met een meer specifiek provinciaal karakter, waardoor, als deze inschatting
juist moet worden geacht, de vraag gerechtvaardigd lijkt welk belang de gemeente Stadskanaal, als
enige gemeentelijke sponsor naast de gemeente Groningen, kan hebben.
In dit perspectief zou de VVD fractie graag de volgende vragen beantwoord zien:
1. Is het inderdaad juist dat de gemeente Stadskanaal voornoemd evenement sponsort?
Er vanuitgaande dat dit het geval is:
2. Hoe lang vindt deze sponsoring reeds plaats?
3. Welke geldbedragen zijn hier jaarlijks mee gemoeid?
4. Is het een duur-contract en, zo ja, tot wanneer loopt dit contract, of vindt sponsoring op ad hoc
basis plaats en kan worden besloten vanaf heden sponsoring niet meer te doen plaatsvinden?
5. Welk economisch belang en/of ander belang voor de gemeente Stadskanaal is hiermee gediend
en welke doelen worden hiermee nagestreefd?
6. Indien en voorzover enig belang of doel kan worden genoemd, op welke wijze worden deze
belangen en/of doelen gerealiseerd en op welke wijze wordt dit geverifieerd? Als daarvan
rapportage is, is het verzoek deze te delen met de raad.
7. Zijn er meer “niet (enkel) gemeentelijke” evenementen, al dan niet van commerciële aard welke
door de gemeente Stadskanaal (mede) worden gesponsord en/of (mede) worden gefinancierd?
Zo ja, welke evenementen zijn dit, welke bedragen zijn daar per evenement mee gemoeid?
8. Ingeval vraag 7 bevestigend wordt beantwoord, wil het college daarbij dan de vragen 5 en 6 van
overeenkomstige toepassing achten op vraag 7 en deze vragen per evenement eveneens van
antwoord voorzien?

9. Ziet het college voor de gemeente Stadskanaal een taak als het gaat om sponsoring van
commerciële evenementen en, zo ja, welke argumenten worden daarvoor aangedragen en welke
criteria worden daarbij gehanteerd?
10. Welke redenen kan het college per gesponsord evenement aangeven om de betreffende
sponsoring te handhaven dan wel deze te staken?
Met vriendelijke groet,
Namens de VVD fractie van de gemeenteraad te Stadskanaal,
Hans Klopstra, fractievoorzitter.
Stadskanaal, 1 december 2018.

