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Onderwerp: Evenementensubsidies 2020 en 2021 
Portefeuillehouder: wethouder Sluiter 
Datum: 28 januari 2020  

 

 
Kennis te nemen van  

De reservering en verdeling van het beschikbare budget voor evenementen na het 

raadsbesluit van 7 november 2019 inzake de gemeentelijke begroting. Het 

evenementenbudget voor 2020 is verlaagd met € 15.000,- tot in totaal € 201.970,-. 

Conform de wens van de organisatoren en het vigerend evenementenbeleid wordt binnen  

het evenementenbudget een reservering voor twee jaar gemaakt. 
 

Kernboodschap  

Subsidies geven duidelijkheid aan organisatoren 

In het evenementenbudget wordt na de eerdere structurele toevoeging vanuit het 

Aanvalsplan Binnenstad voor meerjarige evenementen uitgegaan van één 

evenementenbudget. In totaal is na indexatie in 2020 € 201.970,- beschikbaar. 

In dit verdelingsbesluit wordt voortgebouwd op de Kaders evenementenbeleid 2017-2020 

(10 november 2016) en de Uitvoeringsagenda binnenstad 2018 (9 november 2017).                     

Organisatoren dienen altijd een sluitende begroting en een activiteitenprogramma bij hun 

subsidieverzoek in te dienen alvorens de gereserveerde bedragen daadwerkelijk worden 

toegekend. 

De financiële situatie van de gemeente Doetinchem is niet dermate dat het 

evenementenbudget mee kan groeien met de ambities die organisatoren kenbaar maken. 

De gemeentelijke bijdragen zijn een ondersteuning waarbij de organisatoren moeten 

zorgdragen voor minstens 50% cofinanciering. 

 

Voortgang evenementenbeleid 

Het bestendigen van evenementen en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven wordt 

langs meerdere wegen nagestreefd. Er is een digitaal Evenementenloket ingericht 

waarvan de voortgang op 10 januari 2020 met de organisatoren wordt besproken, met 

BUHA zijn afspraken gemaakt over de facilitaire ondersteuning en de podiumdelen 

worden laagdrempelig verhuurd door een horecaondernemer. Het evenementenbudget is 

weliswaar verlaagd maar organisatoren kunnen nog steeds met gemeentelijke bijdragen  

aan de slag. Zij hebben daarnaast de voordelen van de campagne LKKR en het 

Evenementenloket. Ook nieuwe initiatieven krijgen nog steeds een kans zich te 

ontwikkelen en daarmee meer bezoekers naar de binnenstad te trekken. 

Met de Keuzerichtingen wordt ook het ‘Evenementenloket’ vanuit het Aanvalsplan 

Binnenstad soberder uitgevoerd maar wel blijft daarbinnen een bedrag van € 30.000,- 

beschikbaar. Ingezet wordt op het faciliteren van organisatoren in hun verdere 

professionalisering en in de advisering op met name het vergunningentraject. 

 

De Doetinchemse indeling in meerjarige en niet-meerjarige evenementen wordt als goed 

werkbaar beschouwd, mede omdat met die keuze je als gemeente met de meerjarige 

evenementen een bepaald profiel voor je stad kunt opbouwen. Uiteindelijk zijn de 

uitstraling en meerwaarde voor de stad cruciale criteria.  
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Er is dan ook breed gekeken naar de evenementen op het gebied van cultuur en sport in 

samenhang met de versterking van de binnenstadbeleving. 

 

Om tot onderstaande verdeling te komen hebben wij de beschikking over het raadsbesluit 
van  10 november 2016 getiteld Kaders evenementenbeleid 2017-2020. Als centrale 
elementen zijn daarin benoemd:  

1. kleinschaligheid, ontmoeting en gezelligheid; 
2. een aangename schaal die zich weerspiegelt in parken, op pleinen en De Bleek; 
3. lokale en regionale ondernemers zijn de eerste die hierop inspelen; 
4. innovatieve horecaconcepten en evenementen trekken samen op; 
5. culturele instellingen en de organisatoren van evenementen vormen de basis; 
6. meerwaarde voor de economie van de binnenstad; 
7. meerwaarde voor alle inwoners van Doetinchem; 
8. de centrale rol van Doetinchem in de Achterhoek. 

 
In zijn totaliteit luidt het doel van het evenementenbeleid: 

- dat de gemeente Doetinchem zich kan profileren als gastvrije stad waarin 
evenementen een prominente rol spelen, 

- dat de evenementen een bijdrage leveren aan de economie van de stad en de 
beleving door de inwoners van stad en regio. 

 
Perspectief voor twee jaar 
Tegen het licht van dit beleidskader is de verdeling als volgt. 
1. Meerjarige evenementen  

a.) Als beeldbepalende evenementen/festiviteiten met regionale uitstraling en/of bedoeld 

voor een breed publiek in de binnenstad van Doetinchem te benoemen: 

 

  Reservering 

2020 

Reservering 

2021 

Stadsfeest 30.000 30.000 

BuitenGewoon  26.000 26.000 

Achterland (Parkparade) 14.000 14.000 

DjazzVibes  14.000 14.000 

CityBeach 6.000 6.000 

IJsbaan Simonsplein  5.000 5.000 

Achterhoekse 

Wandel4daagse  

3.000 3.000 

Stoomweekend  2.500 2.500 

Beeldenroute 20 op een rei  1.500 6.000 

Doetinchem op de Planken 6.000 6.000 

Popronde Doetinchem 6.000 6.000 

Subtotaal a.)  114.000 118.500 

  



 
 
 
 

 
Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2020-9) 

 

 
Documentnummer: 1271099 / 1503255  
Inlichtingen bij: P. Pattijn 
Telefoonnummer:  (0314) 377 320 
 Pagina 3 van 3 

 
   

 

 
b.) Als jaarlijkse kleine evenementen gericht op de lokale bevolking en/of een beperkte 

doelgroep qua deelnemers/toeschouwers te benoemen: 

  

  Reservering 

2020 

Reservering 

2021 

Koningsdag 2.500 2.500 

Bevrijdingsfestival  2.500 2.500 

Buitenfilmfestival 2.500 2.500 

Pleinconcerten Simonsplein 2.500 2.500 

Pleinenfeest Gaanderen  3.000 3.000 

Wehleriade   3.000 3.000 

Dorpsfeest Wehl 3.000 3.000 

Het WEB 25 jaar  3.000 -- 

Het WEB Herfstsalon -- 3.000 

Subtotaal b.)  22.000 22.000 

 

Samengevat 

Vanuit het totaalbudget van € 201.979,- is in 2020 € 28.100,- gereserveerd voor 

kleinschalige evenementen (zie 2). Daarmee is afgerond € 174.000,- beschikbaar voor 

meerjarige evenementen. De reserveringen onder a.) en b.) samen leiden tot mogelijke 

bestedingen van € 136.000,- (2020) en € 140.500,- (2021). Daarmee resteert er na aftrek 

van de reserveringen in 2020 € 37.870,- en in 2021 afgerond € 33.500,-.  

Vooralsnog, want er dienen zich in de loop van het jaar altijd nieuwe initiatieven aan. 

 

c.) Overige (niet-meerjarige/niet aangewezen) evenementen kunnen een aanvraag 

indienen op grond van de subsidieregeling Evenementen paragraaf 5.1 Grote 

evenementen. De resterende bedragen ad € 37.870,- (2020) en € 33.500,- (2021) kunnen 

worden ingezet voor initiatieven met een duidelijke meerwaarde voor de binnenstad van 

Doetinchem (culinair, sportief, cultureel en cultuurhistorisch). 

 
2. Kleinschalige culturele en sportevenementen   

In 2019 was € 32.600 beschikbaar in dit deelbudget. Conform de ombuigingsopdracht is in 

2020 € 5.000,- minder beschikbaar, te weten € 28.132,- (inclusief indexering). Deze 

evenementen moeten voldoen aan de voorwaarden van Subsidieregeling Evenementen 

paragraaf 5.2 Kleinschalige culturele en sportevenementen. Binnen deze regeling is per 

evenement maximaal € 1.500,- beschikbaar. 


