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^ Onderwerp: B&W-advies: Motie Evenementensubsidie 

Advies: 
1. Constateren dat het subsidiebeleid geen hiaten heeft; 
2. Het geformuleerde Evenementenbeleid uitvoeren volgens oorspronkelijke planning 2016-2019; 
3. De commissie Samenlevingszaken ter kennisname informeren. 

Besluit B en W: CoO^O^ ÍY\ C X C ^ O ^ ^ 
Korte samenvatting: 
Naar aanleiding van de evaluatie van het promotioneel evenementenbeleid en uw besluit voor continuering 
daarvan heeft de raad een motie aangenomen om het subsidiebeleid van de gemeente Hellendoorn op 
hoofdlijnen te evalueren en te onderzoeken of er nog hiaten in het beleid zitten. Een overweging van de raad is 
dat binnen onze gemeente meerdere niet-commerciële evenementen worden georganiseerd die Hellendoorn op 
de kaart zetten en aanspraak moeten kunnen maken op een subsidie uit het budget van het promotioneel 
evenementenbeleid. 
Deze vraag is voorgelegd aan alle Plaatselijke Belangen, de Dorpsraad Hellendoorn en Hellendoorn Samen tijdens 
een gezamenlijke bijeenkomst. Deze partijen beheren de Dorpsbudgetten, waardoor zij kennis hebben van alle 
evenementen. Zij benadrukten dat er geen evenementen zijn die tussen wal en (subsidie-)schip vallen. 

Aanleiding: 
In de periode 2012-2015 is het evenementenbeleid uitgevoerd. Vijf met naam genoemde evenementen 1 werden 
specifiek aangewezen en kregen jaarlijks een waarderingssubsidie van C 5.000 om de gemeente Hellendoorn op 
de kaart te zetten en te promoten. 
Uit de evaluatie bleek dat het gevoerde evenementenbeleid in alle gevallen een bovengemeentelijke uitstraling 
heeft gehad met relatief veel aandacht in verschillende media. Bij alle evenementen waren vele vrijwilligers 
betrokken en was er sprake van een multiplier effect. Hellendoorn is op verschillende manieren gepromoot, in 
schriftelijke, digitale en fysieke uitingen. Zonder uitzondering zeggen alle vier organisatoren dat zij niet op eigen 
benen hadden kunnen staan. De gemeentelijke bijdrage is substantieel ten opzichte van hun begroting en trekt 
daardoor ook sponsors voor hun evenement. 

Uit de evaluatie bleek dat deze evenementen hebben bewezen levensvatbaar te zijn, sponsors te vinden (en te 
binden) en bovengemeentelijk publiek trekken. Zij dragen blijvend bij aan de doelstelling om Hellendoorn op de 
kaart te zetten. Uit de evaluatie bleek ook dat de gemeentelijke bijdrage van C 5.000 per evenement precies 
passend is. Om deze redenen heeft uw college gekozen voor de optie om het evenementenbeleid met nog vier 
jaar te continueren voor de periode 2016-2019 en niet terug te gaan naar de vroegere werkwi jze 2 . 

1 Zunnewende, Hellendoorn Heksendoorn, Hellendoorn Rally, Stichting Sportevenementen voor gemiddeld twee 
evenementen per jaar die minimaal een nationaal kampioenschap betreffen. 
2 Voorheen bestond een subsidieregeling op grond waarvan initiatiefnemers een bijdrage konden vragen voor 
hun evenement. Nadeel was dat het toch al beperkte budget enorm werd versnipperd, de bijdragen slechts 
marginaal waren en het beoordelen van de tientallen aanvragen erg arbeidsintensief was. Sinds de herijking van 
het subsidiebeleid is 0,5 ambtelijke capaciteit op deze taak bezuinigd. 
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De raad heeft in november 2015 een motie aangenomen om het subsidiebeleid op hoofdlijnen te evalueren en te 
onderzoeken of er nog hiaten in het beleid zitten. 
NB: de vijf evenementen hebben zowel in 2016 als in 2017 jaarlijks de bijdrage van C 5.000 ontvangen, in 
afwachting van de uitvoering van de motie. 

Relevante eerdere besluiten: 
Nadere regels subsidiëring evenementen: collegebesluit 10 december 2013 (13INT04126) (bevoegdheid college 
op grond van artikel 2 lid 2 Algemene Subsidieverordening) 
Evaluatie promotioneel evenementenbeleid 2012-2015 en inzet budget vanaf 2016: collegebesluit 25 augustus 
2015 (15INT01967) 

Motie gemeenteraad: 3 november 2015 (15INK13697) 

Doelstelling: 

Onderzoeken of er hiaten in het beleid zitten. 

Oplossing: 
De doelstelling van het promotioneel evenementenbeleid luidt: Hellendoorn op de kaart zetten, waarbij wordt 
aangesloten bij de gedachte achter ci tybranding 3 . Hiermee wordt automatisch het toerisme in onze gemeente 
versterkt. 
Om deze doelstelling te bereiken is een van de uitgangspunten dat we maximaal vijf aangewezen niet-
commerciële evenementen subsidiëren, met bovenlokale uitstraling en lokaal maatschappelijk draagvlak, om zo'n 
groot mogelijk effect te bereiken met het beperkte budget. De hoogte van de subsidie is substantieel ten 
opzichte van de begroting van de evenementen, waardoor sponsors aangetrokken kunnen worden. 
Uit de evaluatie bleek dat deze vijf evenementen niet op eigen benen kunnen staan zonder de subsidie van de 
gemeente. Daarnaast geven zij aan dat sponsors altijd kijken naar de (hoogte van de) gemeentelijke bijdrage. Als 
deze wordt verminderd is de kans reëel aanwezig dat sponsorbijdragen zullen dalen. 
Uit de evaluatie bleek dat de doelstelling van het Evenementenbeleid ruimschoots was gehaald. Dit was de 
reden dat u hebt besloten het beleid voor vier jaar te continueren en dezelfde evenementen de kans te geven 
door te kunnen groeien naar zelfstandigheid. 
De raad geeft in haar motie een opsomming van niet-commerciële evenementen die Hellendoorn op de kaart 
zetten maar geen gebruik kunnen maken van subsidiëring. Dit zijn: Kleurrijk Hellendoorn, Eigen Oogst, Open 
Monumentendag, Reggesurvival en Kerstkransje Haarle. 
Onlangs is het gebruik van de Dorpsbudgetten geëvalueerd. In een gezamenlijke bijeenkomst is met alle 
Plaatselijke Belangen, de Dorpsraad Hellendoorn en Hellendoorn Samen gesproken over het ondersteunen van 
lokale en bovenlokale evenementen. Ook is hen gevraagd of zij aanvragen krijgen van dit soort evenementen en 
of zij kennis hebben van evenementen die tussen wal en (subsidie-)schip vallen. In het bijzonder zijn de door de 
raad genoemde evenementen besproken, juist omdat zij de Dorpsbudgetten beheren. Daarvan was niemand 
bekend dat deze evenementen niet georganiseerd zouden kunnen worden zonder subsidiebijdrage. 

Kleurrijk Hellendoorn is gestopt vanwege gebrek aan vrijwilligers, maar werd ondersteund door de Dorpsraad 
met het Dorpsbudget. Eigen Oogst is bij de start destijds eenmalig ondersteund met sponsoring voor materiaal. 
Wat betreft de Open Monumentendag: dit is ondersteund vanuit het Dorpsbudget in Hellendoorn en in Haarle 
voor de kosten van de schildjes. Reggesurvival: bij de aanvang is materiaal gesponsord door de provincie. De T-
shirts staan inmiddels vol met sponsors, er is bij niemand een aanvraag bekend voor dit evenement. Kerstkransje 
Hellendoorn: in de startfase is een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente gegeven. In 2014 
hebben ze nog ondersteuning uit het Dorpsbudget van Haarle gekregen en sindsdien wordt winst gemaakt. Al 
deze evenementen zijn vooral lokaal gericht. 
Bij de Plaatselijke Belangen, de Dorpsraad Hellendoorn en Hellendoorn Samen zijn geen evenementen bekend die 
tussen wal en (subsidie-)schip vallen. 

Conclusie: 
» Een evenementenbeleid met de doelstelling om de gemeente op de kaart te zetten kan worden bereikt 

door een beperkt aantal evenementen met een bovengemeentelijke uitstraling te ondersteunen. Dit heeft 
de evaluatie vąn het gevoerde beleid uitgewezen; 

3 Strategie om een gemeente te voorzien van een imago, culturele lading, bron van economische meerwaarde 
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« Een versnippering van het (beperkte) budget heeft een averechtse uitwerking om deze doelstelling te 
behalen. Bovendien sluit dit niet aan bij de doelstelling van de herijking van het subsidiebeleid: minder 
regels, meer inwoners. Om deze reden zijn de Dorpsbudgetten zijn ingevoerd; 

» Na afloop van de vierjarige periode kunt u besluiten andere evenementen vier jaar lang te subsidiëren; 
» De door de raad genoemde evenementen worden ondersteund vanuit een Dorpsbudget, via sponsoring 

of anderszins. Zij worden niet bedreigd door het ontbreken van een gemeentelijke bijdrage; 
» Er zijn geen evenementen bekend die Hellendoorn op de kaart zetten en tussen wal en (subsidie-)schip 

vallen; 

« We kunnen constateren dat er geen hiaten in het subsidiebeleid zitten. 

Effecten: 
Voortzetting van het door u geformuleerde Evenementenbeleid draagt bij aan de doelstelling Hellendoorn op de 
kaart te zetten. 
Planning: 

Het Evenementenbeleid volgens de oorspronkelijke planning uitvoeren tot en met 2019. 

Financiële consequenties: 

In de gemeentelijke begroting is het budget aanwezig voor de uitvoering van het Evenementenbeleid. 

Personele consequenties: 
In het geval toch wordt gekozen het huidige Evenementenbeleid niet te continueren maar terug te keren naar de 
oude situatie dan is extra ambtelijke capaciteit onontkoombaar (het formuleren van nieuw Evenementenbeleid, 
opstellen en openstellen van een regeling, jaarlijks tientallen verzoeken beoordelen, beschikkingen maken, 
uitbetalingen, bezwaarschriften). 
Juridische consequenties: 
De raad heeft u bevoegdheid gegeven (artikel 2 lid 2 Algemene Subsidieverordening) om Nadere Regels te 
stellen hoe de subsidie wordt besteed (Nadere Regels subsidiëring evenementen 2014). Dat betekent dat de 
raad het budget beschikbaar stelt en dat uw college bepaalt hoe het budget wordt ingezet. 
Informatisering I Automatisering: 
nvt 

Burger- en overheidsparticipatie: 
Een van de andere uitgangspunten van het Evenementenbeleid is dat we als gemeente alle evenementen 4 

faciliteren met dranghekken, bebording, informatie, subsidiëring van het Toeristisch Bureau. 

Communicatie: 
De commissie Samenlevingszaken ter kennisname informeren. 

Overige consequenties: 
Nvt 

4 Elk voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, zoals een buurtfeest, rommelmarkt, wedstijd of concert 
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