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Betreft: uitgangspunten evenementensponsoring 2020-2023

- 4 DEC. 2019
Kenmerk

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennis: op 26 november 201 9 hebben wij het volgende
besloten:
De uitgangspunten evenementensponsoring 2020-2023 vast te
stellen.
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Uw kenmerk

De inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor evenementen
sponsoring in de periode 2020-2023 zijn in bijgaande notitie
vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op het
coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken 2020-2023’ en gelieerd aan de
nieuwe communicatie-strategie, passend bij een integer, transparant en
inclusief openbaar bestuur. De resultaten van evenementensponsoring
in voorgaande collegeperiodes zijn meegewogen.
In de commissie Economie, Financiën en Bestuur van 28 oktober jl. zijn
de concept uitgangspunten voor evenementensponsoring besproken.
Naar aanleiding van deze bespreking zijn enkele wijzigingen in de
uitgangspunten aangebracht, zo is er toegevoegd dat de resultaten van
evenementensponsoring gemonitord zullen worden.
Ook laten wij, conform motie 74-201 9 van 1 1 november 201 9,
dierenwelzijn meewegen in de uitgangspunten voor
evenementensponsoring. Een eerste concreet resultaat is op dit
onderwerp al te melden. Naar aanleiding van het opnemen van
dierenwelzijn heeft de Landbouwshow Opmeer besloten om niet langer
roofvogels in te zetten.
In Noord-Holland worden veel evenementen georganiseerd. Voor
inwoners en bezoekers dragen zij bij aan de aantrekkelijkheid van de
provincie en zijn zij een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. De
kracht van evenementen is sterk, juist omdat mensen er plezier aan
beleven. In de nieuwe communicatiestrategie wil de provincie haar
reputatie versterken, kiezen we tevens voor een aantal nieuwe ambities
en willen we groeien van een zendende organisatie naar een organisatie
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die continu in gesprek is met haar inwoners. De strategie geeft daarmee
invulling aan het college dat een eigentijds bestuur wil zijn, waarbij
iedereen gehoord wordt en zijn inbreng kan leveren. Met dit nieuwe
beleid voor evenementensponsoring willen we hier eveneens een
bijdrage aan leveren, onder meer door evenementen actiever in te
zetten voor (burger-)participatie en meer te richten op diversiteit.
Daarnaast kan met sponsoring een bijdrage worden geleverd aan
maatschappelijke doelen uit het coalitieakkoord, zoals verduurzaming
of het stimuleren van breedtesport.
Het nieuwe coalitieakkoord is de basis van het nieuwe beleid voor
evenementensponsoring, er wordt op twee plaatsen gerefereerd aan
sponsoring:
Openbaar Bestuur: Wij kunnen een sponsorbijdrage verlenen aan
publieksevenementen die een Noord-Hollands karakter, een
bovenregionale uitstraling en een grote zichtbaarheid hebben. Hierbij
richten we ons op publieksevenementen die aansluiten bij onze
kerntaken. Onze sponsorbijdrage richt zich bij voorkeur op het
realiseren van een maatschappelijk doel, zoals verduurzaming of
participatie.
Sport: Sport is goed voor de gezondheid en voor veel Noord-Hollanders
een geliefde vorm van vrijetijdsbesteding. We onderschrijven het belang
van (breedte)sport en ondersteunen een aantal belangrijke sportieve
evenementen, zoals de Dam-tot-Damloop en de Wandelvierdaagse.
Door evenementensponsoring integraal onderdeel uit te laten maken
van de communicatie van de provincie wordt de bekendheid van en het
vertrouwen in de provincie vergroot. Ook biedt het de kans om de
dillema’s, keuzes, taken en projecten van de provincie duidelijker voor
het voetlicht te brengen en om daarover met relaties, bezoekers en
inwoners van Noord-Holland in gesprek te gaan.
In de sponsorstrategie voor 2020 tot en met 2023 gaan we uit van:
Evenementen met een Noord-Hollands karakter
Evenementen die aansluiten bij onze kerntaken
o
Mogelijkheden vooreen grote zichtbaarheid
o
Evenementen met een bovenregionale uitstraling (mediaaandacht)
o
Publieksevenementen
Hierbij zetten we, in principe, onze sponsorbijdrage in voor het
realiseren van een maatschappelijk doel, zoals verduurzaming van het
evenement of participatie.
o
o

Op de meerjarenbegroting is jaarlijks een bedrag van € 600.000,- voor
het uitvoeringsprogramma evenementensponsoring
gereserveerd. Hiervan zal ongeveer een kwart worden ingezet voor
activering. Voor de sponsoring van EK’s en WK’s is jaarlijks een bedrag
van maximaal € 1 00.000,- van het sponsorbudget gereserveerd.
In het derde jaar van deze collegeperiode zullen we de doelstellingen
van evenementensponsoring toetsen en de resultaten evalueren, o.a. op
het gebied van (verbetering van) dierenwelzijn.
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Wij verzoeken u om hiermee motie M74-201 9 als afgedaan te
beschouwen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

provmciesecretans

aM van Dijk

R-M. Bergkamp
1 bijlage
notitie uitgangspunten evenementensponsoring 2020-2023

127775/1310018

