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Beantwoording vragen Fotofestival

Geachte dames, heren,

De leden van de gemeenteraad John van Sliedregt en Jarle Lourens (D66) hebben op 1

november 2018 vragen gesteld over het Fotofestival Schiedam. Onderstaand vind u onze
antwoorden op deze vragen.

Vraag 1:

In antwoord op onze vragen bij de “Reacties van de Fracties” van 22 mei 2018 meldde u dat de
organisator van het festival zelf een evaluatie heeft gedaan en naar aanleiding daarvan acht
verbeterpunten heeft aangedragen. In hoeverre zijn naar uw mening deze verbeterpunten
zichtbaar geweest tijdens hij Fotofestival 2018? Graag ontvangen wij commentaar bij ieder van
de acht genoemde verbeterpunten.

Antwoord:
Wij zijn van mening dat er onvoldoende verbetering zichtbaar is geweest bij het fotofestival
2018. Dit is ook besproken bij de evaluatie met de organisator van het festival.

a. Zorgen dat definitieve locaties tijdig vastgelegd kunnen worden: onvoldoende gerealiseerd.
De definitieve locaties zijn laat vastgelegd. De organisatie kampte ook met het probleem
dat er steeds minder leegstand is en dus minder locaties beschikbaar zijn.

b. Betere taakverdeling in het organisatieteam: ten dele gerealiseerd. Kinderziektes binnen
de organisaties zijn opgelost, maar de werkdruk blijft hoog.

c. Chambres de Schie, dat door omstandigheden niet door is gegaan in 2017, terugwinnen
voor het festival: niet gerealiseerd (zie ook vraag 3).

d. Genereren nieuwe inkomsten: niet gerealiseerd. Genereren van nieuwe inkomsten bleef
achter.

e. Betere samenwerking professionele organisaties/musea, zoals Nederlands Foto Museum
en Stedelijk Museum Schiedam: deels gerealiseerd. Externe samenwerking was een
probleem, het gezamenlijk belang lijkt beperkt. Het fotofestival vond plaats op negen
verschillende locaties. Er was een samenwerking met Willem de Kooning Academie.

f. Schiedammers op straat meer confronteren met fotografie op straat: deels gerealiseerd met
Nikon Small World buiten expositie en instawalks.
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g. Lokale ondernemers in een vroeg stadium bij het festival betrekken: onvoldoende
gerealiseerd. Er was wel sprake van samenwerking met vier Schiedamse fotografen en
atelier Jacqties Tange.

h. Meer aandacht voor communicatie: deels gerealiseerd. Er zijn posters verspreid in de regio
en er is gebruik gemaakt van de kanalen van S’dam. De landelijke mediapartners waren
internationale fotografiemagazines zoals GUP magazine en Digiphoto Pro.

Vraag 2:

Bent u van mening dat het fotofestival 2018 voldaan heeft aan de eisen die gesteld zijn aan de
organisator? (Door u ook benoemd in de beantwoording van onze vragen op 22 mei 2018). Zo
ja, op welke gronden? Zo nee, op welke gronden?

Antwoord:
Aan de formele eisen is door de organisator voldaan, maar aan de aanvullende
aandachtspunten en verbeterpunten niet. De gemeente is over het algemeen positief over het
inhoudelijke concept van het fotofestival. Wat echter nog steeds niet goed uit de verf komt, is
de verankering in Schiedam, het belangrijkste verbeterpunt dat vanuit de gemeente is gesteld.
Dat werkt door in de problemen met onder andere het vinden van geschikte locaties en
samenwerkingspartners.

Vraag :
Waarom maakten de Chambres de Schie opnieuw geen deel uit van het festival?

Antwoord:
De organisatie heeft gekozen voor exposities en activiteiten die aansluiten bij het thema.
Daarom is gekozen voor Alumni aan de Schie in plaats van Chambres de Schie. In dit kader is
ook gekozen voor de Nikon expositie in plaats van de Zilveren Camera, omdat de inhoudelijke
verbinding met het thema daarbij wel aanwezig was.

Vraag :
Naar mening van de fractie van D66 heeft het festival in deze vorm en met deze uitvoering
onvoldoende aantrekkingskracht op bezoekers van buiten Schiedam, vanwege de inhoud en
uitstraling van het gebodene. Wat vindt u van deze stelling?

Antwoord:
Deze vraag kan inhoudelijk niet beantwoord worden, omdat er geen publieksonderzoek is
uitgevoerd.

Vraag :
Wat vindt u van de gebrekkige communicatie door de organisatie richting andere relevante
partijen in de stad?

Antwoord:
De Organisatie van het fotofestival heeft in een vroeg stadium de benodigde informatie aan
Stichting Stadspromotie Schiedam gestuurd, SPS heeft dit geplaatst op de website, social
media en op de banieren in de stad. De gastvrouwen van het i-punt in de Waag hebben
aangegeven dat zij een fysieke folder met plattegrond hebben gemist voor het informeren van
bezoekers. We hebben geen signalen ontvangen van andere relevante partijen in de stad over
(gebrek aan) communicatie.
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Vraag 6:
Heeft de huidige organisator een meeijarige verbintenis voor het organiseren van het festival?

Antwoord:
Nee, er is geen meeijarige verbintenis. Bij de edities 2017 en 2018 van het fotofestival was er
sprake van financiering vanuit het budget van het voormalige CBK als overgangsperiode. Vanaf
2019 zal een eventuele aanvraag worden getoetst aan de subsidieregeling evenementen en
culturele activiteiten. De organisator van het Fotofesfival is hiervan op de hoogte gebracht.

Vraag :
Wat zijn uw ideeën over voortzetting van de samenwerking met de huidige organisator?

Antwoord:
Er is geen sprake van samenwerking, maar van een subsidieverlening. De organiserende
stichting kan voor het evenement per 2019 een aanvraag indienen in het kader van de
subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten.

Het staat overigens iedereen vrij om een subsidieaanvraag in te dienen. Het beleid richt zich op
het (onder andere) toegankelijk maken van kunst en cultuur in het algemeen. Het is geen
doelstelling binnen het beleid om een festival speciaal gericht op fotografie in Schiedam te
hebben.

Vraag 8:
Welke acties worden ondernomen om het Fotofestival volgend jaar te voorzien van meer
kwaliteit en een betere communicatie?

Antwoord:
Het is de verantwoordelijkheid van de Organisatie om een plan te maken en een aanvraag in te
dienen waarin de aandachtspunten van de evaluatie van 2017 en 2018 worden meegenomen.
De werkgroep evenementen en culturele activiteiten zal de aanvraag toetsen aan de
subsidieregeling.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Schiedam,
de secretaris, de

19U1T00049 Pagina 3 van 3


