
TOELICHTING 

  

UITVOERINGSREGELS 

SUBSIDIE EVENEMENTEN 

2018 



Opzet presentatie 
 

• Terugblik inspraak 

 

• Uitgangspunten nieuwe subsidieregelingen 

 

• Toelichting Uitvoeringsregels Subsidie Evenementen 2018 

 

• Proces besluitvorming en communicatie 



Terugblik inspraak 
 

2008:  Harmonisatie subsidieregelingen Wisch/Gendringen,  

  herijking subsidieregelingen op later moment 

 

2010: Integrale evenementennota en uitvoeringsplan evenementennota 

 

• Denktanksessies 
• voorjaar 2015 

• Start proces herijking 

• Brainstorm met klankbordgroep over subsidiemogelijkheden 

en -voorwaarden 



• Samenspraakavonden 
• September 2015 

• Bespreken proeve nieuwe subsidieregeling 

 

• Gemeenteraad 
• Najaar 2015 

• College in gesprek met verenigingen en stichtingen over  

   uitgangspunten 

• Besluitvorming raad financiële kaders subsidiëring 2016 en 2017 



• Samenspraakavonden per cluster 
• 2e kwartaal 2016 

• Bespreken veranderingen sociaal domein 

• Vertaling naar uitgangspunten nieuw subsidiebeleid 

 

• Verslag en concept-uitgangspunten verstuurd naar verenigingen 

en stichtingen 
• Gelegenheid schriftelijke inspraak 

 

• Inspraaknotitie o.b.v. input verenigingen en stichtingen 
• September 2016 



Input inspraak (overgenomen) Verwerking 

Voer regeling niet te snel in Inwerkingtreding nieuwe regeling uitgesteld  
  naar 2018 
 

Financiën leidend i.p.v. inhoudelijke 
argumenten 

2017: Laatste deel taakstelling financiën 
2018: Nieuwe inhoudelijke subsidieregeling 
  

Maak een eenvoudige regeling Aantal subsidiegrondslagen teruggebracht 
 



Input (overgenomen) Verwerking 

Geef tijdig duidelijkheid over 
subsidiëring 

Termijnen voor aanvragen en afhandeling 
aangepast. 

Ontwerp separate subsidieregelingen 
voor verenigingen, stichtingen en 
evenementen 

Separate regelingen opgesteld 

Tegenprestatie onduidelijk - Geen (aanvullende) voorwaarden tegenprestatie 
- Voldoen aan basisvoorwaarden organisatie en  
  evenement 



Input ( niet overgenomen) Verwerking 

Maak separate subsidieregeling voor 
EHBO- verenigingen 

- Alle verenigingen zijn gelijk, ongeacht  
  activiteiten vereniging 
- Geen verschil in subsidiegrondslagen 
 

 
Besteed specifieke aandacht aan ouderen 
in regeling 

 
Nieuwe subsidieregeling welzijn, cultuur 
en sport maakt alleen onderscheid tussen 
leden en jeugdleden 
 

Intrinsieke waarde kunst en cultuur 
toevoegen als subsidiegrondslag 

- Alle evenementenorganisaties gelijk  
  behandelen 
- Rechtvaardige en gelijke behandeling,  
   ongeacht aard evenement 



Grondslagen huidige regeling evenementensubsidie 
 

• Aansluiting gemeentelijke beleidsdoelen 

 

• Reikwijdte promotionele en publicitaire uitstraling 

 

• Samenwerking vrijwilligersorganisaties 

 

• Bezoekersaantallen 

 

• Entree 





Uitgangspunten nieuwe subsidieregelingen 
 

 Leidende principes Sociaal Domein 

 
1. Zelf, met het eigen netwerk en dan buiten het eigen netwerk 

 

2. Voorkomen is beter dan genezen 

 

3. Iedereen doet mee en draagt bij aan de inclusieve samenleving 

 

4. Uitgaan van wat kan of wat geleerd kan worden. 

 

 



Uitgangspunten nieuwe regeling 

 

 Verenigingen en evenementen van waarde en belang; 
Subsidieregeling die daarbij past, specifiek voor Oude IJsselstreek. 

 

 Vereenvoudigen regeling 

 

 Gesubsidieerde organisaties gelijk behandelen; rechtvaardigheid 

 

 Subsidiabele organisaties voldoen aan enkele basisvoorwaarden 

 

 Subsidie gericht op: meedoen-ontmoeten-bewegen-ontspannen 

 

 



 Subsidie niet voor instandhouding evenementen.  

Is verantwoordelijkheid organisatie/bezoekers/deelnemers 

zelf. 

 

 Relatie subsidie en overige inkomsten evenement 

 

 Subsidieplafonds hanteren 

 



Toelichting Uitvoeringsregels Subsidie Evenementen 2018 
 
 

 Basisvoorwaarden organisatie / aanvrager 
 

 Statutair gevestigd in Oude IJsselstreek 

 

 Ingeschreven KvK 

 

 Redelijke eigen bijdrage bezoekers/deelnemers 

 

 Geen winstoogmerk 
 

 

 
 



Toelichting Uitvoeringsregels Subsidie Evenementen 2018 
 

 Basisvoorwaarden evenement 
 

 Evenement in Oude IJsselstreek 

 Stimuleert tot meedoen inwoners en/of tot bezoek Oude IJsselstreek 

 Draagt bij aan promotie Oude IJsselstreek 

 Ruime bekendheid/publiciteit 

 Draagt bij aan doelstellingen gemeente 

 Reële exploitatiebegroting (kosten en baten) 

 Eigen inspanning kostendekkend organiseren 

 Voldoen aan meldings-, vergunningsplicht 

 

 

 

 
 

 



Toelichting Uitvoeringsregels Subsidie Evenementen 2018 

 

 Subsidiëring op basis van reikwijdte evenement 

 

 Lokale reikwijdte  

 Gericht  op inwoners specifieke kern of  leefgebied in Oude IJsselstreek 

 Tenminste 200 bezoekers / deelnemers 

 

 Gemeentelijke reikwijdte 

 Gericht op inwoners gemeente Oude IJsselstreek 

 Tenminste 500 bezoekers / deelnemers 



Toelichting Uitvoeringsregels Subsidie Evenementen 2018 
 

 

 Regionale reikwijdte 
 Gericht op inwoners/bezoekers/deelnemers uit regio 

 Specifieke aanleiding om OIJ te bezoeken, langer te verblijven of terug te keren 

 Tenminste 1500 bezoekers/deelnemers 
 

 Landelijke reikwijdte 
 Beeldbepalend en imagoversterkend voor profilering OIJ in (tenminste) Nederland 

 Reden voor mensen uit binnen- en buitenland voor bezoek aan Oude IJsselstreek 

 Kwalitatief hoogwaardig 

 Samenwerking tussen diverse partijen 

 Tenminste 7500 bezoekers 



Toelichting Uitvoeringsregels Subsidie Evenementen 2018 
 

Vastgestelde subsidiebedragen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relatie tussen subsidie en totale dekkingsplan evenement 

 Subsidie niet hoger dan 20% van aanvaard dekkingsplan, en niet hoger dan vastgesteld 
maximumbedrag 

Reikwijdte (naar oordeel college) Maximale subsidie 

Lokaal € 500,-- 

Gemeentelijk € 1.500,-- 

Regionaal € 2.500,-- 

Landelijk € 5.000,-- 



Toelichting Uitvoeringsregels Subsidie Evenementen 2018 

 

 Vastgesteld subsidieplafond per jaar, verdeeld over kwartalen 

 

 Totale subsidieplafond evenementen 2018: € 43.400,-- 
 

 Kwartaal 1: € 4.340,-- 

 Kwartaal 2: € 13.020,-- 

 Kwartaal 3: € 21.700,-- 

 Kwartaal 4: € 4.340,-- 

 

 Inwerkingtreding nieuwe subsidieregeling: 1 januari 2018 

 

 



Toelichting Uitvoeringsregels Subsidie Evenementen 2018 
 

 Gewijzigde termijnen aanvragen en beschikken 
 

 Aanvragen tenminste 26 weken voor aanvang evenement 

 Tenminste 13 weken voorafgaand aan evenement college besluit 
over subsdieaanvraag 

 Aanvraag te laat? Niet in behandeling genomen, tenzij er ruimte 
aanwezig blijft binnen subsidieplafond. 

 

 Relatie subsidie en meldings-/vergunningsplicht 

 



Proces besluitvorming en communicatie 
 

24-01:    Voorgenomen collegebesluit vaststelling uitvoeringsregelingen  

 

27-01:    Nieuwe uitvoeringsregelingen naar verenigingen en stichtingen 

 

februari/maart:  Informatieavonden verenigingen en stichtingen 

 

9 en 23 maart:  Raadsbehandeling 

 

Uiterlijk eind april:  Definitieve besluitvorming uitvoeringsregels door college 

 

Uiterlijk 1 mei:  Communicatie over definitieve besluitvorming naar verenigingen 



Einde presentatie 

 

Pauze 
 

Na de pauze gelegenheid tot stellen vragen 



 

Vragen? 
 
 


