
B&W
1. Het college besluit de subsidie voor 2009 voor de stichting City Marketing Haarlem vast te stellen

op € 687.000, - (inclusief € 235.000, - doelsubsidie voor het themajaar 2009 Haarlem
Monumentaal);

2. Het college besluit de toets op de rechtmatigheid eenmalig niet van toepassing te verklaren;
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;
4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
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Inleiding

De Stichting City Marketing Haarlem heeft voor 2009 een subsidie ad € 687.000, -
(inclusief € 235.000, - doelsubsidie voor het themajaar 2009 Haarlem
Monumentaal) van de gemeente Haarlem ontvangen. Het college heeft op 11
november 2008 (STZ/EC reg.nr. 2008/188121) de Prestatieovereenkomst 2009 van
de gemeente Haarlem met de Stichting City Marketing Haarlem vastgesteld
(Prestatieovereenkomst ter uitvoering van de subsidieverstrekking aan City
Marketing Haarlem). In het jaarverslag 2009 legt de stichting verantwoording af
over de gerealiseerde prestaties gedurende dit kalenderjaar.

Besluitpunten college

1. Het college besluit de subsidie voor 2009 voor de stichting City Marketing
Haarlem vast te stellen op € 687.000, - (inclusief € 235.000, - doelsubsidie
voor het themajaar 2009 Haarlem Monumentaal);

1. Het college besluit de toets op de rechtmatigheid eenmalig niet van toepassing
te verklaren;

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

Ontwikkeling.

Beoogd resultaat

Vaststelling van het in 2009 verleende subsidie aan de Stichting City Marketing
Haarlem conform de richtlijnen van de Algemene subsidieverordening van de
gemeente Haarlem.

Argumenten

1.1 Prestaties gehaald, Haarlem zeer succesvol in de publiciteit
Haarlem heeft de titel van de meest Gastvrije stad 2009 van Nederland. Het Parool
roemt de fashionshow en noemt Haarlem het nieuwe modedistrict van Amsterdam.
In de Telegraaf, het Hart van Nederland en Goedemorgen Nederland wordt
Haarlem uitgebreid als meest gastvrije stad van Nederland getoond. In de New
York Times wordt Haarlem beschreven als de ‘’Classic city with a village feel’’.
Het aantal Nederlandse bezoekers is gestegen tot een nieuw record van 1.120.000
bezoekers in 2008 naar 1.163.000 bezoekers in 2009 (bron CVO van
NBTC/NIPO).
Veel activiteiten, producten en diensten zijn ontwikkeld (onder meer: presentatie
nieuwe beeldmerk, Waterkaart, opening nieuwe VVV kantoor, galeriefolder,
arrangementen zoals Dagje Haarlem, deelname aan de 50+ beurs). Deze zijn goed
afgenomen en gewaardeerd door bezoekers, bewoners, pers en partners in de stad
(onder meer culturele instellingen, horeca en winkeliers).
Voor werving van internationale toeristen is samengewerkt met Amsterdam
Partners en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen en is
geparticipeerd in metropoolprojecten.
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De afdeling toeristische informatie is verhuisd van het Stationsplein naar het
Verwulft. De openingstijden zijn uitgebreid met ook de zondagen in het
zomerseizoen.
In het kader van het themajaar 2009 Haarlem Monumentaal is een folder
uitgebracht met een wandeling langs bijzondere monumenten en is de
tentoonstelling ‘’Haarlem op de kaart’’ een succes geworden. De lancering van de
dvd Haarlem Monumentaal ging gepaard met veel publiciteit.

1.2 De eerste jaarrekening heeft een positieve beoordeling van de accountant
City Marketing Haarlem, ontstaan uit de fusie van de Stichting Haarlem Promotie
en de Stichting Regionale VVV Zuid-Kennemerland, is per 1 januari 2009 officieel
van start gegaan.
Horlings Accountants&Belastingadviseurs B.V. geven in hun
beoordelingsverklaring (26 augustus 2010) aan dat hun niet is gebleken op basis
waarvan zij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld
geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen. Het resultaat is in
overeenstemming met de Algemene grondslagen voor de opstelling van de
jaarrekening.

Kanttekeningen

- Er is ingeteerd op het eigen vermogen door onder meer een re-allocatie van de
doelsubsidie met € 15.000, - (voor het draaiorgelfestival) en tegenvallende
inkomsten van het ondernemersfonds met € 75.000, - ten opzichte van de begroting.
De voornaamste risico’s zijn de inkomsten via het ondernemersfonds( staat voor
€ 100.000, - op de jaarlijkse begroting) en de participatie vanuit het bedrijfsleven bij
een slecht economisch klimaat.
- De solvabiliteit is te laag om tegenvallers uit activiteiten op te vangen.
- Het bezoekersaantal van de afdeling toeristische informatie is in 2009 gedaald in
vergelijking met 2008 (26.000 bezoekers minder van 1 april tot 1 oktober). Oorzaak
is de (nieuwe) ligging te ver van station, slechte bewegwijzering, moeilijk vindbaar
pand, men loopt er aan weerszijde langs en niet rechtop af. Op koopzondagen is er
wat aanloop, op overige zondagen is dit zeer beperkt.
- Er is geen accountantsverklaring waarin een oordeel is opgenomen over de
rechtmatigheid, terwijl daar wel om wordt gevraagd in beide
verleningbeschikkingen met kenmerk 2008/226851. Dit heeft te maken met de fusie
van de Stichting Haarlem Promotie en Stichting Regionale VVV Zuid-
Kennemerland. Processen lopen niet synchroon. Met de fusie zijn twee culturen
samengekomen met ieder zijn eigen administratieve organisatie en interne
beheersing. De accountant geeft in de beoordelingsverklaring van de jaarrekening
2009 de hiervoor uitgevoerde werkzaamheden aan. Deze bestonden in hoofdzaak
uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de entiteit en het uitvoeren
van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en
omvang van deze werkzaamheden konden deze slechts resulteren in een beperkte
mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van
zekerheid is lager dan die welke aan een accountantsverklaring kan worden
ontleend.
In een managementletter is aangegeven dat begonnen is met de zaken op orde te
brengen zodat er voor 2010 wel een rechtmatigheidtoets kan komen en de gewenste
accountantsverklaring geleverd kan worden. De zaken die in 2010 verder zijn
aangepakt betreffen onder meer het inkoopproces, functiescheiding,
voorraadbeheer, geldverkeer en kosten- en prestatiebewaking. De Raad van



Toezicht heeft de directeur CMH met klem gevraagd er voor zorg te dragen dat er
over 2010 een accountantsverklaring wordt afgegeven. Er zijn afspraken met de
accountant om de goede koers te bewaken.
- CMH is voor een groot deel (75%) afhankelijk van gemeentelijke subsidie.
CMH geeft aan deze afhankelijkheid te gaan verminderen door verkoop van
beeldmerkmerchandise, nieuwe opzet van de Haarlem Partners pakketten en
commerciële uitbating van de website.

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

Bijlagen
Jaarverslag en jaarrekening 2009 van de Stichting City Marketing Haarlem (ter
inzage).


















































































