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15 september 2014 

Betreft: Hoofdstad van de Smaak 2015 

 

Geachte college, 

 

Onlangs hebben de initiatiefnemers van Leeuwarden Hoofdstad van de Smaak 2015 laten weten zich 

terug te trekken uit het project. Ook het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant berichtten 

afgelopen week over de situatie bij de organisatie. 

 

Vanzelfsprekend betreuren we het vertrekt van de 2 initiatiefnemers. De VVD fractie maakt zich 

zorgen over de voortgang van het project en de uitvoering van Hoofdstad van de Smaak 2015 en 

heeft dan ook de volgende vragen:  

1. Sinds wanneer is het college op de hoogte van het conflict tussen organisatie en 

initiatiefnemers? 

2. Heeft het college stappen gezet om te voorkomen dat dit conflict zou escaleren? Zo 

ja, welke stappen zijn gezet, zo nee: waarom niet? 

 

De gemeente Leeuwarden heeft een bijdrage toegezegd op basis van het bidbook. Het beeld omtrent 

hoogte en proces van de toezegging is diffuus, concreet: 

3. Hoe hoog is exact het toegezegde bedrag? 

4. Wanneer is dit bedrag mondeling of schriftelijk aan de organisatie toegezegd? 

5. Wanneer is deze toezegging omgezet in een beschikking/besluit? 

 

De toezegging is gedaan, naar we aannemen, op basis van de plannen, de ambities en de begroting in 

het bidbook.  

6. Is deze aanname juist? Zo nee, op basis waarvan is de toezegging dan gedaan? 

7. Heeft het college de begroting gecontroleerd voordat het bidbook namens haar is 

aangeboden aan de organisatie/jury van “Hoofdstad van de smaak”? Zo ja, wat was 

dan het oordeel over het realiteitsgehalte van de begroting? Zo nee, waarom is deze 

controle niet gedaan? 

 

Door de ontstane situatie en de aanzienlijk lagere begroting dan aanvankelijk bedoeld zal de 

uitvoering beperkt worden. 

8. Is door deze wijziging er nog wel sprake van voldoende ambitieniveau bij de 

organisatie? Rechtvaardigt een lager ambitieniveau nog steeds een gemeentelijk 

bijdrage van het eerder genoemde niveau? 



9. Is het bericht juist dat alleen de financiering van de gemeente Leeuwarden en de 

provincie Fryslan zijn overgebleven en dat er geen andere fondsen zijn? Als dit niet 

zo is, wie zijn dan andere sponsoren/fondsen? 

 

In het Friesch Dagblad stelt de organisatie dat de uitvoering van de plannen gewoon doorgang kan 

vinden. Eén van de initiatiefnemers trekt eigenaarschap van de plannen in twijfel. 

10. Hoe groot schat het college het risico in dat zaken rond intellectueel eigendom de 

uitvoering van Hoofdstad van de Smaak 2015 verder negatief kunnen beïnvloeden? 

 

Tenslotte: 

Zowel door organisatie, als gemeente en media is de Hoofdstad van de Smaak ook herhaaldelijk in 

verband gebracht met de Culturele Hoofdstad 2018.  De VVD fractie is van mening dat het conflict 

bij, en mogelijk mislukken van Leeuwarden Hoofdstad van de Smaak 2015 slecht is voor het imago 

van Leeuwarden en, door de gelegde verbindingen, voor Culturele Hoofdstad 2018. 

11. Deelt het college deze mening van de VVD fractie? Zo nee, waarom niet? 

 

 

Wij verwachten dat u de vragen op zo kort mogelijk termijn en binnen de daarvoor staande 

termijnen kunt beantwoorden.  

 

Namens de VVD Fractie, 

Met vriendelijk groet, 

 

Harry Bevers (Integratie) 

hbevers@raadleeuwarden.nl 

06-46285616 
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