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DOEL: Besluiten
Het college is op grond van de Algemene Subsidieverordening bevoegd tot het vaststellen van subsidies.
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Marketing Haarlem naar aanleiding van jaarrekening 2010
Reg. Nummer: STZ/EC 2011 / 102040

1. Inleiding

De Stichting City Marketing Haarlem heeft voor 2010 een subsidie ad € 704.106, -
van de gemeente Haarlem ontvangen. Het college heeft op 02-03-2010 (STZ/EC
reg.nr. 2010/1043) de Prestatieovereenkomst 2010 van de gemeente Haarlem met
de Stichting City Marketing Haarlem vastgesteld (Prestatieovereenkomst ter
uitvoering van de subsidieverstrekking aan City Marketing Haarlem). In het
jaarverslag 2010 legt de stichting verantwoording af over de gerealiseerde prestaties
gedurende dit kalenderjaar.

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit de subsidie voor 2010 voor de stichting City Marketing
Haarlem vast te stellen op € 704.106, -;

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie

Ontwikkeling.

3. Beoogd resultaat

Vaststelling van het in 2010 verleende subsidie aan de Stichting City Marketing
Haarlem conform de richtlijnen van de Algemene subsidieverordening van de
gemeente Haarlem.

4. Argumenten

Record aantal bezoekers besteden miljoenen euro’s
Het aantal Nederlandse bezoekers is gestegen tot een nieuw record van 1.163.000
bezoekers in 2009 naar 1.234.000 bezoekers in 2010.
Het totaal aantal bezoeken aan Haarlem is gestegen naar 2.849.000 (was in 2009
2.825.000). De gemiddelde besteding per persoon per bezoek is in 2010 44,4 euro
(was 43 euro in 2009). (bron CVO van NBTC/NIPO).
Toeristische bestedingen in 2010 zijn dus 126.495.600 euro (was in 2009
121.475.000 euro). Dus is 5 miljoen euro meer besteed in Haarlem in 2010 !
De afdeling toeristische informatie aan het Verwulft heeft ruim 10.000 meer
bezoekers ontvangen dan in 2009.

Haarlem zeer succesvol in de publiciteit
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Haarlem is met miniem verschil op de tweede plek geëindigd bij de verkiezing van
de meest Gastvrije stad 2010 van Nederland.
Met veel succes is de nieuwe portal van City Marketing Haarlem (gekoppeld aan de
website van de gemeente) gelanceerd. Deze portal wordt gezien als een voorbeeld
voor de websites van VVV’s. Het beeldmerk voor Haarlem had 4 maanden na
lancering al een 80% bekendheid onder de Haarlemmers. Zeer succesvol was ook
de nationale huldiging van de Olympische sporters in Haarlem waarbij CMH mede
organisator was. Het leverde een mediawaarde van 13 miljoen euro op. De
Haarlemmers hebben dit evenement uitgeroepen tot het hoogtepunt van 2010.
Verder is het publiekprivate samenwerkingsverband Haarlem Partners
geïntroduceerd waarbij tegenover een bepaalde bijdrage van (horeca) ondernemers
publiciteit en deelname aan netwerken van de Stichting City Marketing Haarlem
staan. Daarnaast zijn prestaties geleverd met activiteiten, producten en diensten als:
het 2e Nationale City Marketing Congres, de succesvolle Haarlem ShoppingNight
(deelname van 300 winkeliers), de moederdag Shoppingbag, organisatie Beste
Winkel, het Madness & Artsfestival (mediawaarde ruim 280.000, - euro), de
vernieuwde centrumplattegrond (verkoopwinst ruim 10.000, - euro) en de zeer
succesvolle lancering van deel 2 van de DVD Monumentale Verhalen.lancering
Voor werving van internationale toeristen is samengewerkt met Amsterdam
Partners en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen en is
geparticipeerd in metropoolprojecten.

Goedkeuring accountant via afgegeven controleverklaring
Naar het oordeel van de accountant geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting City Marketing
Haarlem / VVV en van het resultaat over 2010. Tevens is de accountant van
oordeel dat de subsidie is besteed voor het doel en de activiteiten waarvoor de
subsidie is verleend en de algemene subsidievoorwaarden en de voorwaarden
genoemd in de subsidie beschikking zijn nageleefd. Verder wordt gemeld dat er
geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het
jaarverslag. Het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening.

Financiële paragraaf
De subsidieverlening aan de Stichting City Marketing Haarlem voor het jaar 2010
vond plaats uit de begrotingspost toeristisch beleid, kostenplaats 1443.4756.2100,
productnummer 060302.

5. Kanttekeningen

Kosten hoger dan begroot
De kosten zijn € 82.581, - hoger dan begroot. Dit geldt ten aanzien van personele
kosten, afschrijvingen, verkoopkosten en algemene kosten. Dit heeft met name te
maken te maken met niet voorziene kosten van automatisering, website en
administratie.

Er zijn risico’s
De voornaamste risico’s voor 2011 en in de toekomst zijn de inkomsten uit het
ondernemersfonds en de participatie van het bedrijfsleven bij een slecht economisch
klimaat. Verder is er zorg over de bezuinigingen op de gemeentelijke subsidie voor
de Stichting City Marketing Haarlem, daar de organisatie nog een aantal jaren nodig
heeft om zich te verankeren bij de partners.



De afhankelijkheid van gemeentelijke subsidie wordt verminderd door verkoop van
beeldmerkmerchandise, de nieuwe opzet van de Haarlem Partners pakketten en de
commerciële uitbating van de website. In 2010 is de afhankelijkheid van de
gemeentelijke subsidie afgenomen.

6. Uitvoering

Na besluitvorming door het College wordt CMH door middel van een
vaststellingsbeschikking op de hoogte gesteld van de besluitvorming.

7. Bijlagen

Jaarverslag en jaarrekening 2010 van de Stichting City Marketing Haarlem.






















































































