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Geachte leden van de gemeenteraad,
Met genoegen bieden wij u het onderzoeksrapport ‘Beleid en ontwikkeling citymarketing en
evenementen’ aan.
Evenementen zijn belangrijk voor ’s-Hertogenbosch’, zowel promotioneel, economisch als
maatschappelijk. Jaarlijks vinden circa 400 grotere en kleinere evenementen plaats. Al in 2006
ontwikkelde de gemeente ’s-Hertogenbosch een eigen citymarketing-en evenementenbeleid, door
twee beleidsnota’s op te stellen. Jaarlijks wordt ook een werkplan samengesteld dat aangeeft wat de
gemeente doet m.b.t. citymarketing-en evenementenbeleid.
Gezien het grote belang van evenementen voor de stad en de inzet van middelen van de gemeente
om de evenementen te faciliteren (en de citymarketing van de stad vorm te geven), heeft de
Rekenkamercommissie een onderzoek uitgevoerd. Hoofddoel van het onderzoek is om inzicht te
geven in het beleid, de doelen, de rollen van partijen in de gemeente (o.a. uw raad), de inzet van
middelen voor dit beleidsveld en de bereikte effecten.
De rekenkamercommissie heeft een uitgebreid dossieronderzoek verricht en er zijn diverse diepteinterviews gehouden. Ookis een benchmark uitgevoerd waarin ’s-Hertogenbosch wordt vergeleken
met andere steden. In het rapport geven wij inzicht in het beleidsterrein. Ook doen wij uitspraken over
de doelen die al dan niet worden bereikt. De conclusies treft u aan op de pagina’s 4 t/m 6.
U ontvangt binnenkort ook een raadsvoorstel over dit rapport, zodat het in uw raad kan worden
besproken en vastgesteld. De rekenkamercommissie is graag bereid om een nadere toelichting te
geven op conclusies en aanbevelingen.
Wij wensen u veel succes toe bij de bespreking van het rapport.

Met vriendelijke groet,

Namens de rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch,

Dr. ir. G.B.C. Backus, voorzitter
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