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Onderwerp:  Raamovereenkomst subsidie publieksactiviteiten 2014-2018 

 

Gevraagd besluit: 

Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 5a, onder c van de financiële 

verordening gemeente Den Helder het college te berichten dat de raad geen bedenkingen heeft tegen het 

voorgenomen besluit van het college van B&W om: 

- een raamovereenkomst af te sluiten met de Stichting Top van Holland voor de periode 2014-2018; 

 

Of 

 

- op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet het college te berichten dat de raad de volgende wensen 

en/of bedenkingen aan het college ter overweging mee geeft…….. 
 

 

Publiekssamenvatting 

Evenementen zijn steeds belangrijker voor Den Helder. Niet alleen bieden ze vermaak maar ze vormen een 

belangrijk onderdeel in de stadspromotie en dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De stichting Top 

van Holland coördineert de uitvoering van het masterplan Citymarketing dat een gezamenlijk product is van 

stakeholders, waaronder de gemeente, in onze stad. Begin 2012 is het ‘Masterplan Citymarketing’ aan de 
gemeenteraad bekend gemaakt. In het in dit Masterplan opgenomen actieprogramma ‘het podium van Den 
Helder’ wordt aangegeven dat het belangrijk is dat het evenementen (subsidie)beleid zodanig wordt ingericht 

dat het als een sturend instrument van citymarketing gaat werken. In eerste aanzet heeft het college er in 2012 

voor gekozen het door Top van Holland voorgestelde thema “Den Helder kust de zee” centraal te stellen en is 
voor de verdeling van het evenementenbudget 2013, de adviesraad citymarketing gevraagd om over de 

verdeling van het budget advies uit te brengen. Om in 2014, de stichting Top van Holland als staande 

professionele organisatie de gewenste samenbindende- en regierol te kunnen laten vervullen in het 

evenementenprogramma, wordt nu met de ondertekening van de raamovereenkomst publieksactiviteiten 2014-

2018 de laatste stap gezet.  

 

In de raamovereenkomst zijn de intenties en afspraken over de uitvoering van gezamenlijk gedragen 

beleidsdoelstellingen vastgelegd, waarbij een basis wordt gelegd voor de verdeling van het gemeentelijk 

evenementenbudget voor de jaren 2014-2018. Deze raamovereenkomst wordt nader uitgewerkt in een door de 

gemeente jaarlijks te verstrekken subsidiebeschikking waarin met name de kwantitatieve en kwalitatieve 

prestatiecriteria worden opgenomen.        

 

Inleiding 

De stichting Top van Holland heeft het college op 25 juni 2013 verzocht om de bijdrage op grond van het in de 

Kadernota vermelde evenementenbudget 2014 in een meerjarige contractsubsidie ten behoeve van de 

uitvoering van de verdeling van de evenementengelden over te dragen. 

 

In het actieprogramma ‘Het podium van Den Helder’ van het Masterplan Citymarketing staat dat het instrument 

dat zij willen vormgeven om kwaliteit en uitstraling van evenementen en activiteiten die bijdragen aan de 

doelstellingen van citymarketing te borgen, er in de kern op neer komt dat aan financiële ondersteuning 

contractuele afspraken worden verbonden, over de wijze waarop de evenementen bijdragen aan de 

citymarketing. Want weliswaar worden in de gemeentelijke subsidie toewijzingsprocedure punten toegekend 

aan evenementen die aansluiten bij het overkoepelend thema “ Den Helder kust de zee”, maar daarbij kunnen 

door de gemeente geen afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de evenementen bijdragen aan de 
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citymarketing. In de afgelopen jaren is het de stichting Top van Holland dan ook duidelijk geworden dat het op 

die manier erg lastig is om het thema ook echt vorm te geven als drager voor citymarketing.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Evenementen en publieksactiviteiten zijn belangrijk voor Den Helder. Buiten het bieden van vermaak vormen ze 

een belangrijk onderdeel in stadspromotie en dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.  

Een sturing  door de stichting Top van Holland op kwaliteit maar ook bijvoorbeeld een bundeling van een aantal 

aansprekende evenementen dragen bij aan: 

-het verbeteren van het imago van Den Helder, zowel binnen als buiten de gemeente; en 

-het trekken van meer toeristen naar Den Helder (en de regio) zowel voor dag- als verblijfstoerisme. 

Een goede mix van evenementen/activiteiten draagt er aan bij dat alle doelgroepen waar onder ook de lokale 

eigen bewoners zowel actief als passief kunnen deelnemen aan culturele en sportieve activiteiten. 

 

Kader 

Het kader waar binnen de doelstellingen en prestaties binnen de raamovereenkomst vorm hebben gekregen 

wordt onder andere gevormd door: 

- Algemene wet bestuursrecht 

- Algemene Subsidieverordening 2013 

- Beleidsnota evenementenbeleid “Den Helder gevierd” 
- Meerjaren Masterplan Citymarketing Den Helder 

 

Argumenten 

In het in 2005 door u vastgestelde evenementenbeleid is gesteld dat de gemeente belang hecht aan een 

kwalitatief goed aanbod van evenementen die aantoonbaar bijdragen aan de versterking van de identiteit, 

naamsbekendheid en imago van de gemeente Den Helder. Ook is gesteld dat de gemeente belang hecht aan 

een breed aanbod van overige publieksactiviteiten die aantoonbaar bijdragen aan de versterking van de eigen 

identiteit, eigenwaarde en sociale binding van de Helderse bevolking als geheel, dan wel een deel daarvan, of 

een of meer specifieke doelstellingen.  

De stichting Top van Holland kan hieraan binnen haar statutaire doelstellingen maar zeker ook, zo blijkt vanuit 

haar huidige bezigheden vanuit het Masterplan Citymarketing Den Helder, een wezenlijke bijdrage leveren. De 

stichting kan in haar regierol die de thematische aansturing omvat ook de kwaliteit en uitstraling bevorderen 

door middel van verstrekking van financiële ondersteuning met contractuele afspraken. Daarbij kan Top van 

Holland de public relations rond de evenementen helpen versterken. De stichting Top van Holland zal hiertoe, 

naast het gemeentelijk evenementenbudget, ook andere financieringsbronnen aanboren.       

 

De gemeente heeft bovendien op grond van doelstellingen in de Strategische Visie 2020 en de Organisatievisie 

2012-2015 het doel om adequaat met vraagstukken uit de samenleving om te gaan en zich te ontwikkelen naar 

een regisserende gemeente. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

In hoeverre de betreffende organisaties om kunnen gaan met deze manier van verdelen is niet onderzocht. Wel 

is vanaf 2011 op verschillende bijeenkomsten met organisatoren van evenementen en in persberichten over het 

aanvragen van evenementensubsidie enz., het voornemen tot onderzoek naar het overhevelen van het 

evenementenbudget naar de stichting Top van Holland bekendgemaakt en voor zover bekend overwegend 

goed ontvangen. In de  gekozen constructie verschuift de rechtsbescherming van de aanvragers van het 

publiekrecht naar het privaatrecht. 

Op grond van artikel 1a van de Referendumverordening 2012 leent het voorstel zich niet voor het houden van 

een referendum.  

 

Financiële consequenties 

In de kadernota is er voor 2014  € 155.644 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform 
de door u vastgestelde normen. Het uitbesteden van de uitvoering van de verdeling van het 

evenementenbudget aan de stichting Top van Holland betekent dat de hoogte van de subsidie niet anders zal 

zijn dan de kosten die de gemeente de afgelopen jaren heeft gemaakt voor de financiële ondersteuning van 

publieksactiviteiten. De overdracht van uitvoeringstaken aan de citymarketingorganisatie verloopt budgettair 

neutraal. Er zijn geen besparingen voor de gemeente Den Helder en de stichting Top van Holland brengt geen 

kosten in rekening.  

 

Voor wat betreft reservevorming is in artikel 8 van de raamovereenkomst, onder verwijzing naar artikel 3:6 van 

de Algemene subsidieverordening 2013, opgenomen dat het de stichting Top van Holland is toegestaan om ter 

financiering van grote evenementen die niet jaarlijks plaatsvinden, na voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de gemeente, maximaal 20% van de jaarlijkse subsidie te reserveren. In de subsidiebeschikking voor 2014 

wordt specifiek gesteld dat de stichting ten behoeve van een groot maritiem (Sail)evenement hiertoe minimaal 

10% van het  jaarlijkse totale evenementenbudget dient te reserveren voor de gemeentelijke hospitality en 

marketing. Het vorenstaande houdt dus in dat de stichting Top van Holland nog maximaal 10 % van het 
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jaarlijkse budget zou kunnen reserveren voor andere, niet jaarlijkse, grote evenementen zoals bijvoorbeeld het 

200 jarig bestaan van Willemsoord. 

 

Communicatie 

De overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend.  

Persbericht : Ja, samen met de stichting Top van Holland 

Het voornemen is om met de ondertekening van de overeenkomst de publiciteit te zoeken. 

 

 

Realisatie 

Met de ondertekening van de raamovereenkomst zetten beide partijen de laatste stap in een sinds 2010 ingezet 

stappenplan.   

 

Inmiddels is bekend gemaakt dat vooruitlopend op definitieve besluitvorming, de indieningstermijn voor een 

financiële bijdrage voor een evenement of activiteit is uitgesteld naar medio november 2013. 

 

 

Den Helder, 1 oktober 2013. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

loco-burgemeester 

P.N. Bruin  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
  

 


