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Landelijke intocht Sinterklaas 2013 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I . een budget van € 298.000,-- beschikbaar te stellen voor de organisatie van de landelijke 

intocht van Sinterklaas 2013; 
II . de kosten te dekken uit: 

- middelen extra beleid 2013 Binnenstadsmanagement: € 20.000,-; 
- bijdragen van derden: € 75.000,--; 
- post Onvoorzien concem 2013: € 26.000,—; 
- algemene Egalisatie Reserve: € 177.000,—; 

III. de gemeentebegroting 2013 dienovereenkomstig te wijzigen. ; 
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(Publlel<s-)samenvattlng 

Dinsdag 9 april j l . , maakten de NTR, de gemeente Groningen en de Koninklijke Vereeniging van 
Volksvermaken (KVvV) bekend dat 16 november 2013 de landelijke intocht van Sinterklaas (LIS) 
in Groningen plaatsvindt. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de stad in vervulling. 
Het college heeft de opdracht gegeven om de organisatie van de landelijke intocht aan de hand van 
een projectmatige aanpak vorm te geven, in nauwe samenwerking met de KVvV, de GCC, KHN, 
Marketing Groningen, het bedrijfsieven en maatschappelijke en culttirele organisaties. De ervaring 
in andere steden leert dat een grondige voorbereiding noodzakelijk is. De verwachting is dat de 
intocht 50.000 belangstellenden op de been zal brengen. Met bijgaand voorstel legt uw raad de 
financiele dekking van het evenement vast, waarbij nadrukkeiijk wordt ingezet op exteme 
financiering. 

Inleiding 

Jarenlang geduid en een intensieve lobby hebben hun effect gehad, 
Zaterdag 16 november komt de "echte" Sinterklaas, op TV, aan in onze binnenstad; 
Hierbij wordt u gemformeerd over de opzet en voorbereiding van dit grootse evenement, 
zodat uw raad weet waar u financieel en organisatorisch de middelen aan toekent. 

Beoogd resultaat 

Doelstellingen: 
• het etaleren van Groningen als aantrekkelijke stad en provincie op natlonaal niveau; 
• het stimuleren van een economische impuls dankzij de vele extra bezoekers aan stad (en 

regio); 
• het bieden van een groots familiefeest voor een breed publiek; 
• het verbinden van inwoners, organisaties en ondememers in aanloop, tijdens en na het 

evenement; 
• een veilig verloop; 
e aanreiken van kansen voor duurzaam Sinterklaasfeest. 

Kader 

De gemeente heeft zich gekandideerd voor de landelijke intocht, en wil de KVvV en andere partijen 
in staat stellen een succesvolle intocht te houden. De gemeente faciliteert het proces en stimuleert de 
samenwerking (in lijn met besturingsfilosofie coalitieakkoord). 

Argumenten/afwegingen 

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het project in voile gang; zo zijn gezamenlijk met de KVvV 
verkennende gesprekken gevoerd met de NTR, de politie en de coordinatoren vanuit de 
verschillende disciplines. Op basis van de ervaringen in voorgaande steden is een organisatie-
stmctuur ingesteid, waarbij werkgroepen concrete resultaatafspraken zijn aangegaan met de 
opdrachtnemer (kemteam, o.l.v. gemeente): 

intocht; 
openbare orde en veiligheid; 
mobiliteit; 
communicatie en PR; 
programmering. 

De KVvV is voor de gemeente (met daarachter de NTR) de organisatie van het evenement, met als 
zwaartepunt de intocht zelf en de programmering daar om heen. Spil in de organisatie is de 
(uitvoerend) producent van de intocht, de vaste organisator van de reguliere intocht. 



Vanwege de omvang van het evenement de raakvlakken met een aantal groot gemeentelijke taken 
verzorgt de gemeente de aansturing van de overall - organisatie en de clusters openbare orde - en 
veiligheid; mobiliteit en communicatie. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

De zes doelen voor de landelijke intocht, en de gekozen aanpak belichamen de rol en de positie die 
het college wil innemen, en vooral ook aan de organisaties, ondememers en inwoners wil laten. 
De gemeente faciliteert het proces en stimuleert de samenwerking. Dat krijgt vorm bij zowel de aan-
kleding en invulling van de intocht, zo worden scholen nadmkkelijk betrokken door de NTR en 
KVvV en worden culturele organisaties gevraagd mee te doen. In de projectorganisatie brengen 
GCC, KHN en Marketing Groningen kennis, middelen en inhoud in. 

Het evenement trekt naar verwachting (minimaal) 50.000 bezoekers. De intocht richt zich niet alleen 
op de inwoners uit stad en provincie Groningen maar ook bezoekers uit de rest van het land. Via 
landelijke TV aandacht in de vorm van Sinterklaasjoumaals kan een natlonaal publiek Groningen 
van dichtbij ervaren. De TV registratie zelf wordt gevolgd door 1,5 miljoen kijkers. Wij verwachten 
ook aandacht van andere landelijke en regionale pers (krant, TV en radio) in aanloop naar en tijdens 
het evenement. Het bereik van het evenement zelf is dus vele malen groter. In die zin behoort het 
evenement tot de buitencategorie (Koninginnedag, huldiging Nederlands Elftal). De organisatie 
spant zich, naaste de verwachte "free publicity" via landelijke, regionale en lokale media in voor een 
goede promotie van het evenement en voor goede bekendmaking richting een potentieel publiek, de 
media en het bedrijfsieven, in samenwerking met Marketing Groningen en de GCC. 

Het evenement is vemieuwend en aanvullend vanwege de aard en omvang van het evenement en de 
aandacht die het natlonaal en regionaal genereert. Dit voorstel concentreert zich op de dag van de 
intocht, ondememers en organisaties worden uitgedaagd om in de week voorafgaand als ook in 
aanloop naar 5 december activiteiten te ontplooien die samenhangen met de landelijke intocht. 

Financiele consequenties 

De KVvV organiseert de reguliere intocht voor maximaal € 30.000,— en dat is volgens het 
bestuur (nagenoeg) kostendekkend, sponsorbij dragen bestaan vooral in ondersteiming in diensten. 
Daamaast staat de begroting van de KVvV voor alle activiteiten, waar onder 28 augustus onder 
dmk. 

De ervaring in andere steden leert dat het totaie evenement, exdusief de ambtelijke inzet, 
ca. 300 - 375 duizend euro kost en een veelvoud aan opbrengsten voor de stedelijke economie 
opievert. Wij denken dat het hier goedkoper kan en moet. Moet, omdat we de komende periode als 
gemeente 150 miljoen euro moeten bezuinigen. Kan, omdat andere steden exteme expertise hebben 
ingehuurd of diensten hebben afgenomen, die wij als gemeente danwel KVvV zelf kunnen leveren 
vanuit het reguliere takenpakket (om niet). Dit betekent overigens dat een: 
1. mogelijke prioritering van ambtelijke inzet (en materieel) ten behoeve van Sinterklaas ten koste 

kan gaan van andere activiteiten en de; 
2. de uren voor de ambtelijke inzet en materieel opgevangen moeten worden in de reguliere 

begroting. 

Wij zien goede mogelijkheden om co-financiering vanuit ondememers en de provincie te verkrijgen. 
Zo is de vraag neergelegd bij GCC en de provincie om, aanvullend op de gemeentelijke bijdrage uit 
binnenstadsmanagement, te co-financieren voor o.a. marketing en randprogrammering. De NTR 
bekostigt de benodigdheden voor de productie van de TV-uitzending, waaronder de techniek, 
faciliteiten en acteurs. 
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Een voorlopige raming voor de benodigde taken en activiteiten, gebaseerd op ervaringen elders: 
intocht € 20.000,-

• openbare orde en veihgheid € 120.000,— 
mobiliteit € 5.000,-
communicatie en PR € 40.000,-
programmering € 60.000,-
ambteliike inzet € 53.000,-

Totaal € 298.000,-

De KVvV organiseert de reguliere intocht voor maximaal € 30.000,—. Dan resteert een bedrag van 
€ 268.000,—. Voorgesteld wordt taakstellend een bedrag van € 20.000,— te dekken uit middelen 
extra beleid 2013 voor Biimenstadsmanagement en een bedrag van € 45.000,— te dekken uit 
bijdragen van derden (gezien de intentie die is uit gesproken door de partners binnen de werkgroep 
evenementen, w.o. GCC en provincie). 

Daarmee resteert, volgens de huidige inzichten, een tekort van € 203.000,—. Voorgesteld wordt dit 
bedrag te dekken uit het restant post onvoorzien 2013 (€ 26.000,—) en de Algemene Egalisatie Re
serve (€ 177.000,—). De raming wordt de komende weken verder verfijnd aan de hand van de in
zichten die volgen uit de (veilgheids)analyses en eventuele extra exteme bijdragen (in geld danwel 
diensten). 
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Realisering en evaluatie 

Wij stellen uw raad voor om eind oktober u nader te informeren over de laatste details inzake de 
voorbereiding van de intocht, zoals de route en de daadwerkelijke programmering. Na afloop van de 
intocht en afronding ontvangt uw raad een evaluatie, met daarbij een financiele verantwoording. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

êmeester, 
(Peter) Rehwinkel 

de secretaris, 
drs. M.A. (Maarten) Ruys 


