Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 6.1
Doetinchem, 2 november 20 16

ALDUS VASTGESTELD IO NOVEMBER 2016

Kaders evenementenbeleid 2017-2020

Te besluiten om:
1. Voor het evenementenbeleid 2017-2020 een nieuw kader vast te stellen met als doel
- dat de gemeente Doetinchem zich kan profileren als gastvrije stad waarin evenementen een
prominente rol spelen,
- dat de evenementen een bijdrage leveren aan de economie van de stad en de beleving door de
inwoners van stad en regio.
2. Als centrale elementen te benoemen:
2.1. kleinschaligheid, ontmoeting en gezelligheid;
2.2. een aangename schaal die zich weerspiegelt in parken, op pleinen en De Bleek;
2.3. lokale en regionale ondernemers zijn de eerste die hierop inspelen;
2.4. innovatieve horecaconcepten en evenementen trekken samen op;
2.5. culturele instellingen en de organisatoren van evenementen vormen de basis;
2.6. meerwaarde voor de economie van de binnenstad
2.7. meerwaarde voor alle inwoners van Doetinchem;
2.8. de centrale rol van Doetinchem in de Achterhoek.
3. De uitkomsten van de lopende onderzoeken naar de ondersteuningsvraag voor evenementen en
de centrale publieksmarketing te betrekken bij het opstellen van de Uitvoeringsagenda 2017.
4. De versterking, facilitering en subsidiëring van grote en kleine evenementen in de binnenstad te
toetsen aan het Aanvalsplan Binnenstad.
5. De versterking van kleinschalige evenementen in Wehl en Gaanderen te realiseren met de
resultaten van de onder punt 3 uit te voeren onderzoeken.

Context
Het bestaande evenementenbeleid 2013-2016 vraagt om een herijking vanwege de nieuwe
beleidslijnen die voortvloeien uit het Aanvalsplan Binnenstad. Bovendien hebben de werkgroepen die
het Aanvalsplan Binnenstad mede vorm hebben gegeven, gezorgd voor een groot draagvlak voor een
hernieuwd evenementenbeleid.
Leidend is het document dat u op 14 april 2016 hebt vastgesteld: de gastvrije binnenstad ontvangt
haar bezoekers in een levendige omgeving waarin ruimte is voor nieuwe initiatieven, met name aan
het water. Het beleidskader voor de evenementen sluit hierop aan. Nieuwe initiatieven van
organisatoren worden dan ook getoetst aan dit beleidskader en binnen dit kader worden keuzes
gemaakt.
Beoogd effect
Doetinchem wil zich profileren als gastvrije stad. Als evenementenstad wil zij brede doelgroepen in
de stad en de regio verwelkomen en daarmee tevens een bijdrage leveren aan de economie van de
stad. Beleving door de inwoners heeft zonder meer ook een economische spin off.
Het geldende beleid, inclusief de kaders op het gebied van openbare orde en veiligheid, biedt de basis
voor de komende periode. Dit kader is aangescherpt waardoor het particulier initiatief sterker in
haar waarde komt en zet de gemeente in de regierol. Waar mogelijk en wenselijk kunnen taken en
subsidies worden overgedragen aan een externe organisatie. De continuïteit van de evenementen
dient te zijn gewaarborgd en verdere professionalisering is dan ook wenselijk. Dit is onder andere
mogelijk door de inrichting van evenementenloket.

