
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6 

 

 Doetinchem, 22 januari 2014 

 

 

Eenmalige subsidie Stadsfeest 2013 

 

 

Voorstel: 

1. Een eenmalige aanvullende subsidie over 2013 aan de Stichting Stadsfeest 

verstrekken ter grootte van het bedrag van de vermissing, te weten € 24.613,-. 

2. De aanvullende subsidie verstrekken onder de voorwaarden: 

- dat uit het politieonderzoek blijkt dat het bestuur van de stichting zelf niet 

op enigerlei wijze betrokken is bij de vermissing; 

- dat terugbetaling van de subsidie geschiedt indien het bedrag wordt 

teruggevonden; 

- dat de uitbetaling plaatsvindt nadat de zekerheidsstellingen omtrent de 

dekking van het tekort buiten de diefstal schriftelijk is overgelegd. 

3. De aanvullende subsidie dekken binnen de post Eenmalig onvoorzien 2014. 

4. Hiertoe de 24e wijziging gemeentebegroting 2014 vaststellen. 

 

Inleiding 

Door de diefstal van een deel van de omzet van het Stadsfeest in september jl. kan een groot 

aantal rekeningen niet worden betaald. Bovendien leidde de inkomstenderving als gevolg van 

het niet meer accepteren door de horeca van de Stadsfeestmunten tot een tweede grote 

verliespost. De vraag is of de gemeente Doetinchem een faillissement van de Stichting 

Stadsfeest kan voorkomen door financieel bij te springen. Met het bestuur van het Stadsfeest 

hebben wij toegewerkt naar een oplossing. 

 

Kern 

Naar het verdwenen geld is een politieonderzoek gestart. Wij hebben in eerste instantie 

aangegeven dit onderzoek te willen afwachten alvorens een besluit te nemen over eventuele 

financiële compensatie. Vervolgens is er veelvuldig overleg geweest met de stichting over de 

dekking van het tekort dat buiten de diefstal om was ontstaan. De stichting gaf aan dat er een 

faillissement dreigde. 

Om het Stadsfeest te behouden, moeten de rekeningen van 2013 worden voldaan. 

De uitkomsten van het politieonderzoek afwachten zou te lang duren. 

Wij hebben besloten uit te gaan van een eigen onderzoek. Daartoe heeft de gemeentelijk 

financieel consulent op basis van overleg met de penningmeester van de Stichting Stadsfeest de 

openstaande verplichtingen in kaart gebracht. Hun gezamenlijke bevinding laat geen twijfel 

bestaan over het liquiditeitstekort: in totaal € 54.956,-. 

 

Het was de bedoeling op 26 november 2013 een eindoordeel te geven over de ontstane 

financiële situatie en hoe verdere problemen in 2014 te voorkomen. Hierover hebben wij het 

bestuur van de stichting geïnformeerd op 25 november. Ons voorgenomen besluit is 

vervolgens aangehouden omdat het bestuur van het Stadsfeest aangeeft dat het mogelijk is het 

resterende financiële probleem op te lossen als de gemeente een bijdrage geeft ter hoogte van 

het bedrag van de vermissing. 

 

Op basis van de verstrekt aanvullende informatie hebben wij op 31 december 2013 besloten u 

voor te stellen uit te gaan van het eigen onderzoek en de Stichting Stadsfeest financieel bij te 

springen onder een aantal voorwaarden. Deze luiden: 

- uit het politieonderzoek blijkt dat het bestuur van de stichting zelf niet op enigerlei wijze 

betrokken is bij de vermissing; 

- terugbetaling van de subsidie geschiedt indien het bedrag wordt teruggevonden; 

- uitbetaling vindt plaats nadat de zekerheidsstellingen omtrent de dekking van het tekort 

buiten de diefstal schriftelijk is overgelegd. 
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In het eerstvolgende overleg zal het stichtingsbestuur de mondelinge en schriftelijke afspraken 

met partners, sponsors en andere betrokkenen moeten overleggen. Pas op dat moment kan er 

tot uitbetaling van het aanvullende subsidiebedrag worden overgegaan. Het voorstel is een 

eenmalige aanvullende subsidie over 2013 te verstrekken van € 24.613,- aan de Stichting 

Stadsfeest. 

De subsidie voor 2014 is gereserveerd en beschikbaar als vooraf een sluitende begroting kan 

worden overgelegd en wij vertrouwen hebben in de beheersing van de uitvoering van het 

evenement. 

 

Het Stadsfeest is een evenement dat belangrijk is voor Doetinchem en een evenement dat de 

gemeente in stand wil houden. Beperk je de gemeentelijke financiële hulp tot het bedrag van de 

vermissing dan is de kans op precedentwerking niet groot. Er is immers sprake van een zeer 

bijzondere situatie (vermissing) waardoor er een financieel probleem is ontstaan. 

 

Financiën 

Er wordt een beroep gedaan op de post Eenmalig onvoorzien. Hiervoor gelden de spelregels 

van de drie O’s, te weten: 

- Onvoorzienbaar: deze uitgave was ten tijde van het samenstellen van de jaarbegroting niet 

bekend; 

- Onvermijdbaar: in de media en ten tijde van het Stadsfeest is door bestuurders aangegeven 

dat door de diefstal het Stadsfeest niet mocht verdwijnen. Er is weliswaar nog een 

bestuurlijke keuzevrijheid maar er zijn verwachtingen geschapen. 

- Onuitstelbaar: het niet doen van deze uitgave zou op korte termijn kunnen leiden tot het 

failliet van de Stichting Stadsfeest wat schadelijk kan zijn voor het algemeen gemeentelijk 

belang. 

Langs deze lijn kan de eenmalige subsidie worden toegekend. Dit verantwoorden wij in de 

Jaarrekening 2014. 

 

Naar aanleiding van de behandeling in de beeldvormende raad van 16 januari 2014 hebben wij 

voor u ter inzage gelegd: de feitelijke bevindingen van accountantskantoor Stolwijk en 

Kelderman, de openstaande verplichtingen en het voorlopig resultaat 2013 van het Stadsfeest 

en de Winst- en verliesrekening 2012 van het Stadsfeest. 

 

Slot 

Wij stellen u voor een eenmalige aanvullende subsidie van € 24.613,- over 2013 te verstrekken 

aan de Stichting Stadsfeest onder de drie in het dictum genoemde voorwaarden.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART   A.G.M. VAN DE VONDERVOORT 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over eenmalige subsidie Stadsfeest 2013; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

1. Een eenmalige aanvullende subsidie over 2013 te verstrekken aan de Stichting Stadsfeest ter 

grootte van het bedrag van de vermissing, te weten € 24.613,-. 

2. De aanvullende subsidie te verstrekken onder de voorwaarden: 

- dat uit het politieonderzoek blijkt dat het bestuur van de stichting zelf niet op enigerlei 

wijze betrokken is bij de vermissing; 

- dat terugbetaling van de subsidie geschiedt indien het bedrag wordt teruggevonden; 

- dat de uitbetaling plaatsvindt nadat de zekerheidsstellingen omtrent de dekking van het 

tekort buiten de diefstal schriftelijk is overgelegd. 

3. De aanvullende subsidie te dekken binnen de post Eenmalig onvoorzien 2014. 

4. Hiertoe de 24e wijziging gemeentebegroting 2014 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 30 januari 2014, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 


