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Deelverordening evenementensubsidie vast te stellen

Bijlagen:
- Raadsbesluit (bijgevoegd)

TOELICHTING
Inleiding
De gemeente Tynaarlo beschikt over een evenementenbeleid (september 2004). Dat beleid geeft aan op
welke manier de gemeente evenementen en festiviteiten in goede banen wil leiden door middel van
vergunningsregels en andere spelregels.
De gemeente Tynaarlo ondersteunt de gedachte dat evenementen een positieve bijdrage aan het
leefklimaat en imago van de gemeente kunnen leveren. Met het evenementenbeleid wordt getracht
eventuele negatieve bijeffecten zoals geluidsoverlast en parkeerproblemen zoveel mogelijk te beperken.
Voorts is er in de gemeente een subsidiebudget voor geldelijke ondersteuning van evenementen.
Jaarlijks is een bedrag ad 40.000 euro beschikbaar.
Voor de verstrekking van deze subsidie is de subsidieverordening leidend. Echter, zowel het
evenementenbeleid als deze algemene subsidieverordening stellen onvoldoende specifieke kaders voor
de subsidieverstrekking aan evenementen.
Dit heeft in het verleden soms geleid tot enige onduidelijkheid en ad hoc acties. Dat is niet gewenst in het
kader van transparant bestuur en helderheid in de organisatie.
Op 6 november 2007 is aan de raad gevraagd in te stemmen met het opstellen van een verordening voor
het toekennen van subsidies voor evenementen. Dit om ons als college van B&W in staat te stellen
conform de verordening al dan niet te besluiten tot subsidieverstrekking aan evenementen.
In dit voorstel vindt u de verordening voor het toekennen van subsidies aan evenementen.
In de bijgevoegde verordening worden de criteria vastgelegd voor het verstrekken van subsidie aan
evenementen. Hiermee geeft de raad invulling aan het in het subsidiebeleid Paragraaf 2, Artikel 4, lid 1.

Vervolgprocedure
Na vaststelling in de raad vindt publicatie plaats in het huis aan huisblad.

Financiële consequenties
N.v.t.
Adviezen
N.v.t.
Gevraagd besluit
Deelverordening evenementensubsidie vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

H. Kosmeijer

loco-burgemeester

mr. P. Post,

secretaris

