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Onderwerp: TT-festival

Geachte voorzitter/leden,

Vorig jaar hebben wij, met instemming van uw Staten, een beschikking afgegeven

voor een subsidie aan het TT-festival van € 150.000,--. ln die beschikking stond de

intentie ditzelfde bedrag ook in 2015 en 2016 in te zetten. Hieraan waren als voor-

waarden verbonden een evaluatie van het effect op bezoekersaantallen, of er een

vliegwieltot stand werd gebracht en het effect op de binnenstadactiviteiten. Aan de

subsidie voor 2014 was als harde voorwaarde verbonden een bijdrage van de binnen-

stadondernemers conform begroting. Die bijdrage is gerealiseerd. De in opdracht van

de gemeente uitgevoerde evaluatie gaat vooral in op de organisatie en nauwelijks op

de effecten. De gemeente Assen heeft in december de Raad een voorstel gedaan

voor de opzet van het festival voor 201 5.

Dit jaar organiseren de Asser binnenstadondernemers onder regie van de gemeente

Assen het TT-festival 2015. De bijdrage van de binnenstadondernemers in de kosten

is dit jaar ruim € 200.000,--. Hier bovenop komen nog de productiekosten die ook ge-

heel door deze ondernemers worden gedragen. Hiermee wordt stevig invulling gege-

ven aan het gewenste lokale draagvlak. Er heerst een positieve sfeer en er wordt ge-

sproken over verdere uitbouw van dit model in 2016.

De gemeente Assen vraagt per brief van 18 mei 2015 een bijdrage van € 37.500,--

voor 2015 en het restant van het intentiebedrag voor 2016 en 2017. Gegeven de re-

cente positieve ontwikkelingen hebben wij besloten in te stemmen met de gevraagde

bijdrage voor 2015, dit mede gezien de beperkte omvang van het bedrag. Dit betreft

een eenmalige toezegging voor 2015.
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Een subsidie voor 2016 en 2017 is op dit moment niet aan de orde.

Aan uw Staten is een evaluatie toegezegd van het TT-festival 2014. Doordat het lang

heeft geduurd voordat alle stukken zfjn ontvangen, de laatste stukken onMngen wii in

mei, is de door uw Staten gevraagde evaluatie wer 2A14 nog niet gereed. Wij willen

de evaluatie nog voor het zomerreces in GS behandelen, zodat wij deze direct na het

zomerreces met u kunnen bespreken.

Staten van Drenthe,


