








































































Overeenkomstgegevens en bestelnummer 5800075399

De gemeente ontvangt uw factuur bij voorkeur in PDF via factuur@utrecht.nl

Gegevens:
Besteldatum: 16-09-2019
Contactpersoon:
Telefoonnummer: 030 
E-mail: @utrecht.nl

Stichting Utrecht Marketing
Ganzenmarkt 1
3512 GC Utrecht
Nederland

Afleveradres:
Gemeente Utrecht -Inkoopfacturen
Stadskantoor
Stadsplateau 1
3521 AZ  UTRECHT
NEDERLAND

Factuuradres:
Gemeente Utrecht -Inkoopfacturen
t.a.v. crediteurenadministratie
Postbus 10080
3505 AB  UTRECHT
NEDERLAND

bestelnr./regel omschrijving aantal eenheid prijs totaal
5800075399/1 aanvullende opdracht

Cityhosts
€ 45.000,00 

Leverdatum: Tussen 11.09.2019 -
31.12.2019

Totaal (excl. BTW): €        45.000,00 

Vermeld op uw factuur het bestelnummer inclusief het regelnummer. U kunt per factuur slechts één bestelnummer
vermelden, maar er kunnen per factuur meerdere bestelregels gefactureerd worden. Uw factuur stuurt u aan bovengenoemd
factuuradres, bij voorkeur per e-mail als PDF document. Tenzij vooraf door partijen anders overeengekomen zijn op deze
bestelling de Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Utrecht 2018 van toepassing, zoals met de bijgaande mail zijn
meegezonden.
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Evaluatie opdracht Utrecht Marketing 

In het Jaarplan 2020 wordt al geanticipeerd op enkele bevindingen uit de evaluatie naar de opdracht 
van Utrecht Marketing en in de 100 dagen analyse van de nieuwe directeur-bestuurder Utrecht 
Marketing.  
In het Jaarplan staat daarover “Het komende jaar is het laatste jaar van het meerjarenplan 2017 – 2020 
en wordt een overgangsjaar en een balancing act van veranderen én bijstellen, maar ook van 
consolideren. Kortom stretchen, voortbouwen en verbouwen.”  
Een van de veranderingen in 2020 is de opzet van de culturele zondagen waarin nieuwe concepten en 
samenwerkingsverbanden worden uitgeprobeerd. We hebben in het managementoverleg op 12 
december hierover afgesproken dat Utrecht Marketing samen met de culturele sector de nieuwe koers 
voor culturele zondagen verkent en op basis van de ervaringen in 2020 en in nauw overleg met de 
culturele sector tijdig start met de invulling en programmering van de culturele zondagen in 2021. De 
inzet blijft onveranderd gericht op cultuurpromotie en de bevordering van cultuurparticipatie.  
 
In het managementoverleg van 12 december 2019 hebben we geconstateerd dat het Jaarplan 2020 
moet worden bezien in samenhang met de aanbevelingen in de evaluatie. In het eerste kwartaal van 
2020 vindt een bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente Utrecht en Utrecht Marketing over de 
aanbevelingen en conclusies van de evaluatie. De uitvoering van de aanbevelingen zullen voor een 
belangrijk deel in 2020 plaatsvinden en mogelijk leiden tot bijstelling van het Jaarplan 2020. Afspraken 
over de, uit de evaluatie voortvloeiende bijstelling,  van het Jaarplan zullen schriftelijk worden 
vastgelegd. 
 
De meerjarenovereenkomst eindigt op 31 december 2020 en kan – eenzijdig door de gemeente, 2 
maanden voor afloop van de einddatum – met twee keer een jaar worden verlengd. De besluitvorming 
hierover zal in de eerste helft van 2020 plaatsvinden en worden betrokken bij de besluitvorming over 
de aanbevelingen in de evaluatie. 
 
Wat verwachten wij van u? 
 U hebt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 om uw activiteiten in het Jaarplan uit te 

voeren.  
 Aan het eind van ieder kwartaal vindt tussen de contactpersonen van de gemeente Utrecht en 

Utrecht Marketing een voortgangsoverleg plaats waarin u rapporteert over de voortgang en 
eventuele afwijkingen. 

 Aan het einde van het tweede kwartaal vindt een management overleg en een bestuurlijk overleg 
plaats tussen de gemeente Utrecht en Marketing. Hierin worden de contouren en ambities voor het 
jaarplan 2021 besproken en het inhoudelijk en financieel jaarverslag over 2019 dat we uiterlijk 1 
juni 2020 van u ontvangen. 

 Aan het einde van het vierde kwartaal vindt een management overleg en een bestuurlijk overleg 
plaats tussen de gemeente Utrecht en Marketing. Hierin wordt het concept Jaarplan 2021 en het 
halfjaarverslag besproken.  

 Na afronding van het verslagjaar 2020 en uiterlijk 1juni 2021 overlegt u een inhoudelijk en 
financieel jaarverslag. Het jaarverslag, inclusief jaarrekening, bevat een goedkeurende 
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accountantsverklaring volgens het Controleprotocol Gemeente Utrecht, waarin de richtlijnen en 
eisen aan de accountantscontrole van de financiële verantwoording en het onderzoek naar de 
verantwoorde activiteiten staan beschreven. Onze bijdrage komt herkenbaar terug in de 
jaarrekening.  

 
Contactpersonen  
Voor wat betreft de gemeente Utrecht is de contactpersoon  en voor Utrecht 
Marketing is dat voor wat betreft de financiële verantwoording , controller.  Voor wat 
betreft de inhoudelijke verantwoording is dat adjunct directeurRonald Besemer. Wilt u de rapportage 
per e-mail sturen naar @utrecht.nl. Vermeld ook uw dossiernummer 4913409 in 
uw e-mail.  
 
Hoe nu verder? 
Op basis van deze goedkeuring van het Jaarplan 2020 kunt per kwartaal een factuur aan ons sturen 
voor de eerste tranche van 25% voor een bedrag van  €  zodat we een overboeking kunnen 
doen naar uw bankrekening.  
In lijn met de Overeenkomst betekent dit het volgende betaalschema in 2020: 
 
Datum % Totaal 
1 feb 25% €  
1 mei 25% €  
1 aug 25% €  
1 nov 25% €  
Totaal 100% €3.138.460,00 
 
U ontvang binnenkort een mail van de Gemeente Utrecht met daarin het bestelnummer wat op de 
factuur mag komen te staan en het factuur adres. 
 
We wensen u veel succes wensen met de uitvoering van de afgesproken activiteiten en kijken uit naar 
de samenwerking in het 2020.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Stef Fleischeuer 
Directeur Stedelijke Ontwikkeling en Economie 



WOB-verzoek over citymarketing en AVG  

 

1. Begroting van (de afdeling) citymarketing/stadspromotie 

 Opdracht aan Utrecht Marketing:  heeft stukken aangeleverd  
 Citymarketing, onderdeel van organisatieonderdeel MCN:  heeft stukken 
aangeleverd 

Antwoord toerisme: 

Binnen het Programma Economie zetten we onder meer in op het creëren van een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat en levendige stad voor bewoners, bezoekers en bedrijven. 
In de begrotingen en verantwoordingen van 2016 t/m 2019 is dit opgenomen onder de 
doelstelling “Utrecht is een aantrekkelijke stad voor zakelijke toeristen en evenementen”.  
Met uitzondering van de verantwoording 2019 zijn deze stukken openbaar: 

Begroting 2016:  http://utrecht.begroting-2016.nl/p125/economie  
Verantwoording 2016: http://utrecht.jaarverslag-2016.nl/p9573/economie#subdoel-1-2  

Begroting 2017:  http://utrecht.begroting-2017.nl/p5412/economie#goal-5422  
Verantwoording 2017: https://utrecht.jaarverslag-2017.nl/p16221/economie#popup-
fd5d89c40d294bdc85944a731b804b81  

Begroting 2018:  https://utrecht.begroting-2018.nl/p12750/economie#goal-12757  
Verantwoording 2018: https://utrecht.jaarverslag-2018.nl/p21781/effecten  

Begroting 2019: https://utrecht.begroting-2019.nl/p19560/effecten  
De verantwoording 2019 wordt naar verwachting in mei 2020 openbaar.  
 
 
  

3. Documenten waaruit blijkt hoeveel toeristenbelasting we hebben ontvangen 
De opbrengsten toeristenbelasting worden altijd in de paragraaf Lokale Heffingen van de 
jaarstukken opgenomen. Hiermee zijn ze openbaar en online te vinden voor de jaren 2016, 
2017 en 2018:  
 
2016: http://utrecht.jaarverslag-2016.nl/p8934/lokale-heffingen  
2017: https://utrecht.jaarverslag-2017.nl/p16396/belastingen  
2018: https://utrecht.jaarverslag-2018.nl/p22367/belastingen  
De jaarstukken 2019 worden op dit moment gemaakt. Zodra deze openbaar worden, 
worden ze gepubliceerd op onze website.  
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