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Bijlagen

Geachte heer Planken,
Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp
delen wij u het volgende mede.

Vraag 1.
Bent u bekend met het verzoek van de NTR aan het Genootschap van Burgemeesters?

Antwoord 1.
Ja, hier zijn wij mee bekend.

Vraag 2.
Heeft u eerder een verzoek gekregen om als 9e stad van Nederland gastheer van
de televisie-Sinterklaas te zijn? Indien ja, wat was uw reactie richting NTR?

Antwoord 2.
Nee, dat verzoek heeft ons niet eerder bereikt.

Vraag 3.
Bent u het met de WD eens dat dit een mooie manier is om Breda verder te
promoten?

Antwoord 3.
Ja, het organiseren van dit kinderfeest is een sowieso een mooie en dankbare taak. Het
organiseren van de landelijke intocht van Sinterklaas zou een goede kans zijn om Breda als
gastvrije, ondernemende stad te promoten.

Vraag 4.
Bent u bereid om op korte termijn met de NTR in gesprek te gaan, zodat in Breda de intocht van de
Sinterklaas kan plaatsvinden? Kunt u een inschatting maken van de kosten die met een dergelijk
evenement zijn verbonden?
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Antwoord 4.
We hebben besloten om dit jaar de intocht van Sinterklaas niet te faciliteren. Onder andere
vanwege de hoge kosten van ca. 700.000 euro die gemoeid zijn met dit evenement, en een aantal
andere grote evenementen die dit jaar op stapel staan.
Daarbij hebben we begrepen dat de NTR inmiddels wordt overstelpt met verzoeken van gemeenten
om de landelijke intocht te mogen organiseren. We gaan samen met de Citymarketingorganisatie
kijken in hoeverre de landelijke intocht in de toekomst kan passen in de promotie van de stad.
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