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Onderwerp: Evenementensubsidies 2018 en 2019 
Portefeuillehouder: Wethouder Sluiter 
Datum: 28 november 2017 

 

 
Kennis te nemen van 
Met de vaststelling van de Kaders evenementenbeleid 2017-2020 (10 november 2016) en 
de Uitvoeringsagenda binnenstad 2018 (9 november 2017) hebben wij de meerjarige 
subsidies voor evenementen in 2018 en 2019 kunnen bepalen. Organisatoren zullen altijd 
een sluitende begroting en een activiteitenprogramma bij hun subsidieverzoek moeten 
indienen willen de gereserveerde bedragen daadwerkelijk worden toegekend. 
 
Kernboodschap 
Het bestendigen van evenementen en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven wordt 
langs meerdere wegen nagestreefd. Er wordt een Evenementen Service Loket ingericht en 
enkele locaties worden voorzien van basisfaciliteiten. Het evenementenbudget is 
opgehoogd om organisatoren direct van meer subsidie te kunnen voorzien om aan de 
stijgende kosten qua programmering en beveiliging tegemoet te komen. Ook nieuwe 
initiatieven moeten een kans krijgen zich te ontwikkelen en daarmee meer bezoekers naar 
de binnenstad te trekken. 
 
Beoordelingscriteria niet onderscheidend 
Tot nu toe blijft elke set aan beoordelingscriteria subjectief. Ambtelijk wordt een 
inschatting gemaakt van de reële gemeentelijke subsidiebijdrage op basis van de 
begroting die is ingediend en wat daar tegenover staat als evenement. Daarbij spelen ook 
meer of minder subjectieve elementen als vrijwilligersbijdrage, professionele krachten, 
ambitie, doelgroep en verwacht publiek een rol. In harde cijfers of percentages valt dit 
niet uit te drukken. 
Enerzijds levert navraag bij diverse gemeenten (Arnhem, Zwolle, Apeldoorn, Leiden, 
Ommen/Hardenberg) evenmin volledig transparante rekenmethodes op. 
Anderzijds wordt de Doetinchemse indeling in meerjarige en niet-meerjarige 
evenementen als goed werkbaar beschouwd, mede omdat voor 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. Met 
inachtneming van artikel 5 van de Subsidieregeling evenementen hebben wij tot dit 
bestedingsvoorstel besloten. 
 
Subsidies geven duidelijkheid aan organisatoren 
Bij de verdeling van het evenementenbudget en de extra gelden vanuit het Aanvalsplan 
Binnenstad voor meerjarige evenementen voor 2018 en 2019 wordt uitgegaan van één 
evenementenbudget van € 208.600,- in totaal. Dit is opgebouwd uit het budget voor 
evenementen (€ 76.000,-) en aangevuld met € 100.000,- structureel voor evenementen in 
de binnenstad om deze zowel te bestendigen als nieuwe initiatieven te verwelkomen. 
Bovendien is het budget voor kleinschalige culturele en sportevenementen (€ 38.600,-) 
hieraan toegevoegd. De onderstaand genoemde bedragen worden gereserveerd. 
Aanvragen worden verleend op basis van een sluitende begroting die vóór 1 maart van 
het betreffende jaar moet zijn ingediend. 
  



 
 
 
 

 
Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2017-122) 

 

 
Inlichtingen bij: P. Pattijn 
Telefoonnummer:  (0314) 377 320 
 Pagina 2 van 4 

 
   

 

Wij onderscheiden: 

 
1. Meerjarige evenementen 
a.) Als beeldbepalende evenementen/festiviteiten met regionale uitstraling en/of bedoeld 
voor een breed publiek in de binnenstad van Doetinchem aan te wijzen: 

 
 Verleend 

in 2017 
2018 2019 Toelichting 

Stadsfeest 
 
Jongeren MT-
plantsoen 

26.000 
 

4.000 

30.000 
 

4.000 

30.000 
 

4.000 

Meer toeschouwers door brede 
programmering vergt meer 
beveiliging. 
Aanvullend ter vervanging van 
Bleekpop 

BuitenGewoon 26.000 30.000 30.000 Kosten programmering blijven 
stijgen maar eigen inkomsten 
minimaal 

Parkparade 8.000 10.000 10.000 Eigen inkomsten wegen niet op 
tegen stijging kosten 
programma en beveiliging 

DjazzVibes 8.000 8.000 8.000 Beperkte doelgroep maar in 
potentie groeimogelijkheden 

Oude IJssel Concert 10.000 10.000 10.000 Brede doelgroep aan Oude 
IJssel 

CityBeach 3.500 6.000 6.000 Combi van breedte- en topsport 
én amusement; benodigde 
investeringen 

IJsbaan Simonsplein 2.500 - - Structureel opgenomen in 
Aanvalsplan  

Speelfontein 25.000 25.000 - Vanaf 2019 structureel 
aangelegd; in 2018 nog subsidie 
nodig 

Achterhoekse 
Wandel4daagse 

2.500 3.000 3.000 Breedtesport met beperkte 
uitstraling  

Stoomweekend 2.000 2.500 2.500 Beperkte doelgroep 

Beeldenroute 20 op 
een rei 

7.500 1.500 6.000 Beperkte doelgroep maar met 
groeimogelijkheid 

Kunstroute Oude 
IJssel 

  - 6.000 1.500 Beperkte doelgroep maar met 
potentie (pilot)  

Subtotaal a.)  136.000 111.000  

 
b.) Als jaarlijkse kleine evenementen gericht op de lokale bevolking en/of een beperkte 
doelgroep qua deelnemers/toeschouwers aan te wijzen: 
 

 Verleend 
in 2017 

2018 2019 Toelichting 

Koningsdag 1.500 2.500 2.500 Meer bezoekers naar binnenstad 
vergt kwaliteitsimpuls 

Bevrijdingsfestival 1.500 2.500 2.500 Idem 
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Buitenfilmfestival 1.500 2.500 2.500 Hoge kosten techniek op drie 
locaties 

Pleinconcerten 2.000 2.500 2.500 Programmakosten stijgen 

Pleinenfeest 
Gaanderen 

2.500 3.000 3.000 Organisatiekosten stijgen 
(braderie) 

Wehleriade  2.500 3.000 3.000 Idem (braderie) 

Dorpsfeest Wehl 4.000 4.000 4.000 Breed scala aan activiteiten voor 
alle dorpsbewoners 

Subtotaal b.)  20.000 20.000  

 
c.) Overige (niet-meerjarige/niet aangewezen) evenementen kunnen een aanvraag 
indienen op grond van de subsidieregeling Evenementen paragraaf 5.1 Grote 
evenementen. Hiertoe is in 2018 € 20.000,- en in 2019 € 45.000,- beschikbaar. 
Dit budget kan worden ingezet voor nieuwe initiatieven met een duidelijk meerwaarde 
voor de binnenstad van Doetinchem (culinair, sportief, cultureel en cultuurhistorisch). 
Mochten dergelijke nieuwe evenementen zich niet aandienen, dan wordt het 
restantbudget gespaard voor eenmalig groot evenement in een volgend jaar. Daarnaast 
kan het ook worden ingezet om evenementen een eenmalige extra subsidie te 
verstrekken. Denk daarbij aan het 25-jarig jubileum van BuitenGewoon (2018) en het  
50-jarig bestaan van Amphion (2019). Nadere besluitvorming is hierop in voorbereiding. 
 
2. Kleinschalige en culturele evenementen  
In 2018 is er een bedrag van € 32.600,- beschikbaar voor evenementen die voldoen aan de 
voorwaarden van Subsidieregeling Evenementen paragraaf 5.2 Kleinschalige culturele en 
sportevenementen. Binnen deze regeling is per evenement maximaal € 1.500,- 
beschikbaar. 
Voorbeelden uit voorgaande jaren: activiteiten van Catharina Cultureel, concert van Oost 
Nederlands Kamerkoor en een concert van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen. 
 
Samengevat, de evenementen onder categorie 1a.) en 1b.) weten vooraf op welk subsidie-
bedrag zij aanspraak kunnen maken binnen het gereserveerde evenementenbudget. Het 
totaal gereserveerde bedrag bedraagt in 2018 € 156.000,- en in 2019 € 131.000,-. 
Er is € 176.000,- beschikbaar dus resteert er in 2018 € 20.000,- voor nieuwe initiatieven in 
de binnenstad; in 2019 vooralsnog € 45.000,-. Los van het onder 2.) gereserveerde bedrag 
voor kleinschalige evenementen. 
 
Faciliteiten vanuit de gemeente 
Evenementen Service Loket wordt spil 
In de eerste helft van 2018 start de opbouw van het Evenementen Service Loket (ESL). 
De eerste taak is het optimaal faciliteren van organisatoren. Onderdelen van het 
werkpakket zijn: digitaliseren van het vergunning- en subsidietraject, voorzien in 
voorbeelddocumenten, opstellen en beschikbaar stellen van locatieprofielen, realiseren 
van basisfaciliteiten (water/stroom) op locaties en het centraal verzorgen van promotie. 
Met dit pakket taken en faciliteiten worden de organisatoren ontlast en verminderen hun 
kosten. 
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BUHA als centraal leverancier van faciliteiten 
De gemeente Doetinchem wil evenementen facilitair ondersteunen met: 
- omleidingsroutes 
- fietsenstallingen 
- schoonmaak 
- A0-borden. 
Ook het daadwerkelijk beheer van de basisfaciliteiten water en stroom kan hieraan 
worden toegevoegd. In de overeenkomst met BUHA zijn deze werkzaamheden nog niet 
opgenomen. Binnenkort zijn de betreffende productenkaarten van BUHA beschikbaar en 
zijn deze werkzaamheden nader gespecificeerd. 
Directe beveiliging, dranghekken, toiletten en krachtstroom zijn specifiek gebonden aan 
de aard van het evenement en worden niet beschouwd als door de gemeente te faciliteren 
dan wel te subsidiëren. 
 
Financiën 
In 2018 komt met de ophoging vanuit de Uitvoeringsagenda binnenstad plus de 
overheveling van € 6.000,- het totaalbedrag voor directe subsidiëring op € 176.000,-. 
Met de toevoeging van het budget voor kleinschalige culturele en sportevenementen 
(€ 32.600,-) komt het budget voor grote en kleine evenementen op een totaal van 
€ 208.600,-. Dit budget wordt beheerd vanuit de afdeling maatschappelijke ontwikkeling 
in samenspraak met de afdeling Economie. 
 
Vervolg 
Organisatoren van evenementen dienen zelf een aanvraag tot subsidie in. Een programma 
en een begroting maken deel uit van deze subsidieaanvraag. 

 


