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Datum vergadering: 1 FEB 2017 
Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar 

Evenementensubsidie 2017 
Onderwerp: 

Advies: 
1. De evenementensubsidie 2017 verlenen conform 2016 ; 
2. De uitvoering van de motie Evenementensubsidie in 2017 afronden en ter advisering voorleggen aan de 
commissie Samenlevingszaken 

Besluit B en W: C^U-fo 0^Ck\ÃtĄ . 

Korte samenvatting: 
In afwachting van de uitkomst van het onderzoek naar hiaten in het subsidiebeleid dat dit jaar plaatsvindt, wordt 
voorgesteld 2017 als overgangsjaar te beschouwen. De evenementen die in 2015 zijn aangewezen voor een 
jaarlijkse subsidie, ontvangen dan dit jaar nog een subsidie conform het niveau 2016. 

Aanleiding: 
In 2015 is het promotioneel evenementenbeleid 2012-2015 geëvalueerd. De uitkomst daarvan heeft ertoe geleid 
dat het evenementenbeleid met vier jaar is verlengd voor de periode 2016-2019. De kern van het promotioneel 
evenementenbeleid is 'Hellendoorn op de kaart zetten'. Daartoe ontvangen vijf aangewezen evenementen voor 
de nieuwe periode jaarlijks een vast subsidiebedrag. Dit zijn: Zunnewende, Hellendoorn Heksendoorn, de 
Hellendoorn Rally en Stichting Sportevenementen voor gemiddeld twee evenementen per jaar die minimaal een 
nationaal kampioenschap betreffen. Zij ontvangen jaarlijks een subsidiebedrag van C 5.000,-. 

In november 2015 heeft de raad een motie aangenomen om het subsidiebeleid van de gemeente Hellendoorn op 
hoofdlijnen te evalueren om te onderzoeken of er hiaten in het beleid zitten. Dit onderzoek vindt plaats in 2017. 
De eventuele gevolgen van dit onderzoek (mogelijke hiaten) moeten dan worden vertaald in het subsidiebedrag. 
Een gevolg zou dus kunnen zijn dat de vijf aangewezen evenementen een lager subsidiebedrag ontvangen. 

Relevante eerdere besluiten: 
15INT01967: collegebesluit 25-8-2015 'Evaluatie promotioneel evenementenbeleid 2012-2015 en inzet budget 
vanaf 2016 ' ; 

15INK13697: motie Evenementensubsidie 3-11-2015 

Doelstelling: 

Het verlenen van evenementensubsidie. 

Oplossing: 
De organisatoren van de vijf aangewezen evenementen ontvangen hun subsidie jaarlijks in januari, zodat zij daar 
in hun begroting rekening mee kunnen houden. Zunnewende kan bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een 
provinciale bijdrage, mits zij kunnen aantonen dat de gemeente ook subsidieert. 
Omdat het onderzoek naar mogelijke hiaten pas in de loop van 2017 wordt afgerond, wordt voorgesteld 2017 
als overgangsjaar te beschouwen zodat de vijf evenementen conform 2016 gesubsidieerd kunnen worden. 
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Effecten: 

De vijf aangewezen evenementen kunnen rekening houden met het gemeentelijke subsidiebedrag. 

Planning: 

Het onderzoek wordt in de loop van 2017 afgerond. 

Financiële consequenties: 
Het benodigde bedrag is beschikbaar in de gemeentelijke begroting. 
Personele consequenties: 
Nvt 
Juridische consequenties: 
Nvt 

Informatisering I Automatisering: 
Nvt 

Burger- en overheidsparticipatie: 
Nvt 

Communicatie: 
De organisatoren ontvangen de subsidie door middel van een beschikking. 
De commissie Samenlevingszaken wordt geïnformeerd. 

Overige consequenties: 
Nvt 
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