Aanhangsel nr. 407025
Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41,
eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente
Leeuwarden, ingediend op ingediend op 24 april 2016 door mevrouw Tjeerdema namens de
D66-fractie over sturen op good governance CH2018.

Inleiding:
Vragen

Antwoorden

1.

Is het college het met de D66 fractie
eens dat het sturen op good
governance binnen en tussen de
overheden en tussen de overheden
en de stichting allereerst een
bestuurlijk taak is?

Ja

2.

Is het college het met de D66 fractie
eens dat deze bestuurlijke taak in
de eerste plaats voor rekening komt
van de verantwoordelijk wethouder
respectievelijk gedeputeerde?

Ja

3.

Als er aanleiding is om meer te
sturen op good governance, kan het
college ons informeren waar de
problemen zitten en hoe dit college
dit op gaat lossen?

Good governance staat voor het inrichten van een
goed besluitvormingsproces: nu en in de toekomst.
Door de intensievere en meer integrale aanpak
van provincie en gemeente gezamenlijk is meer
afstemming benodigd om te komen tot integraal
beleid en integrale uitvoering. Dit heeft
geresulteerd o.a. in een gezamenlijk
directieoverleg om de 70 projecten uit de
Samenwerkingsagenda nader af te stemmen en
binnen de beide organisaties in te richten. Gezien
de relatie tussen de samenwerkingsagenda en de
bidbook projecten is er tevens een gezamenlijk
ambtelijk en bestuurlijk overleg met de stichting
KH 2018.

4.

Leidt de inhuur van meer
coördinerende projectleiders niet
tot meer afstemmingsbehoefte in
plaats van minder?

In de MTR is aangegeven dat de extra middelen
voor programmasturing nodig zijn voor personeel
om de projecten Mobiliteit & Bereikbaarheid,
Binnenstad, Openbare orde & Veiligheid,
Gemeenschapsinitiatieven en Hospitality aan te
sturen. Juist met de voorgestelde inzet op
coördinatie zullen we beter in staat zijn de
krachten van provincie en gemeente(n) te
bundelen. Alhoewel de aanleiding Culturele
Hoofdstad is, gaat het feitelijk om een investering
voor het behalen van de doelstellingen uit de
Samenwerkingsagenda. Dan gaat het om o.a. het
streven om structureel 5% extra bezoekers naar

Blad 2

Leeuwarden te halen, een hogere waardering van
de bezoeker, meer participatie in culturele events,
een hogere attractiviteit van de stad en meer
trots van de inwoners na 2018. De opgedane kennis
en ervaring zijn direct toepasbaar in het huidige
toerisme-, marketing- en participatiebeleid. Het
verbeterde imago i.c.m. een structurele
versterking van onze hospitality kunnen juist na
2018 leiden tot duurzame groei van het toerisme
(en de zakelijk bezoeker).
5.

Waarom is er voor de uitvoering
meer geld nodig dan het
oorspronkelijke bedrag dat door de
gemeente Leeuwarden hiervoor
gereserveerd is voor zowel CH2018
als de samenwerkingsagenda
Leeuwarden/Fryslân? Graag
afzonderlijk van elkaar motiveren.

Het geld is niet voor de uitvoering van events voor
KH 2018. Eerder is 5,9 milj. gereserveerd voor KH
2018 welke rechtstreeks via een jaarlijkse subsidie
overgemaakt wordt aan de stichting.
Voor de samenwerkingsagenda is sinds 2013
gewerkt met bestaande budgetten. Het succes van
de samenwerking en de noodzaak om lokaal en
regionaal zaken af te stemmen en de krachten te
bundelen op de eerder genoemde projecten vergt
de komende twee jaar extra inzet. Deze extra
inzet wordt merendeels getrokken door
medewerkers van het projectenbureau. De
daarmee samenhangende kosten kunnen niet
gedekt worden uit de reguliere begroting, maar
moeten bekostigd worden uit het project SAG/KH
2018 c.q. de projecten. Dit vraagt dus om de in de
MTR genoemde uitzetting.

Leeuwarden, 24 mei 2016
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester.

secretaris.

