
Gemeenteraad

Portefeuillehouder: Kees Visser Van team: Team Omgeving

Adviseur: Mary Laan

E-mail: m.laan@denhelder.nl

Classificatie: Openbaar Kenmerk: 2020-025137

Begrotingswijziging: Nee

Onderwerp: Voorstel tot het vaststellen van de Subsidieverordening evenementen Den Helder 
2020 en het intrekken van de Subsidieverordening Publieksactiviteiten 

Publiekssamenvatting:
De aanwezigheid van evenementen heeft een groot effect op het imago en vormt één van de pijlers voor 
de aantrekkingskracht van een stad. Daarnaast geven bezoekers van evenementen in Den Helder geld uit 
en voegen koopkracht toe aan de stad. Grote evenementen als de Marinedagen en Sail Den Helder zijn 
een belangrijk onderdeel van de promotie en het onderscheidend vermogen van Den Helder. Door de 
evenementensubsidie wordt er vanuit de gemeente ondersteuning geboden aan evenementen en 
publieksactiviteiten die niet zonder gemeentelijke subsidie kunnen bestaan. Met de nieuwe 
subsidieverordening evenementen Den Helder 2020 wordt een aantal focuspunten vanuit het beleid 
omtrent evenementen verwerkt en vindt er actualisatie van het beleid plaats. De verordening wordt ter 
besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Geadviseerd besluit
1. de ‘Subsidieverordening evenementen Den Helder 2020' vast te stellen.
2. Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen de ‘Subsidieverordening evenementen Den Helder 
2020' vast te stellen.

Bijlagen
1. 20200514 Verordening subsidieverlening voor evenementen 2020 DEF incl. opmaak.pdf 
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
De subsidieverordening Publieksactiviteiten komt uit 2005 en is verouderd. Er is daarom een nieuwe 
verordening opgesteld om het beleid meer up-to-date te maken en aan te laten sluiten bij de huidige 
beleidskaders op het gebied van onder meer toerisme, cultuur, erfgoed en sport. Tevens is het 
Helders Perspectief, waarbij het scenario van krimp naar groei is omarmd, een belangrijk 
uitgangspunt.

Doelen en resultaten
Een subsidieverordening voor evenementen die bijdraagt aan het gemeentelijk beleid en een duidelijk 
kader vormt voor organisatoren van evenementen wanneer een evenement voor een gemeentelijke 
subsidie in aanmerking komt. Het doel van de gemeentelijke subsidie is met name om de 
evenementen te ondersteunen in de opstartfase, waarna het evenement na een aantal jaar op eigen 
kracht moet kunnen functioneren. Op deze manier ontstaat er steeds weer ruimte om nieuwe 
evenementen te stimuleren en ondersteunen. Tevens wordt er met deze subsidieverordening typen 
evenementen gestimuleerd die passen bij het gemeentelijk beleid.  

Kaders en omstandigheden
*  het beleidskader Toerisme ‘Den Helder bruist!’ vormt de basis van het gemeentelijk 
evenementenbeleid. Evenementen stimuleren en mogelijk maken is het hoofddoel. De aanwezigheid 
van evenementen heeft een belangrijk effect op het imago, de aantrekkingskracht en de koopkracht 
van een stad. Grote evenementen als de Marinedagen en Sail Den Helder zijn een belangrijk 
onderdeel van de promotie en het onderscheidend vermogen van Den Helder. Maar ook culturele 
evenementen, de grotere muziek- of landschapsfestivals en sportevenementen bevorderen het 
toerisme en stimuleren recreatief dagbezoek en verblijfstoerisme. Evenementen worden ook steeds 
belangrijker voor verlenging van het seizoen. Naast evenementen zijn diverse meer lokale 
publieksactiviteiten wenselijk, met een (sub)lokale uitstraling en gericht op met name het Helderse 
publiek of een specifieke doelgroep,  ter versterking van de couleur locale.

* het beleidskader ‘Cultuur kleurt het leven’: hierbij is onder meer de ambitie vastgesteld om Den 
Helder het culturele hart van de regio te laten zijn en de cultuur van Den Helder verder op de kaart te 
zetten. Culturele evenementen dragen hieraan bij.  

* het beleidskader Cultureel Erfgoed ‘Oog voor het verleden, visie op de toekomst’: hierbij wordt onder 
meer ingezet op het cultuurtoerisme met als doel om (de beleving van) erfgoedwaarden te benutten 
en versterken. Evenementen vormen hiervoor een instrument

* het beleidskader Sport ‘Den Helder beweegt vooruit’ (vast te stellen door de gemeenteraad op 1 juni 
2020): hierin is benoemd dat de gemeente sportieve evenementen wil stimuleren.

* het coalitieprogramma 2018-2022 Helders akkoord ‘Voorwaarts in gezamenlijkheid: hierin is onder 
meer het belang van (nautische) evenementen benoemd;

* het Helders Perspectief ‘Van krimp naar groei!: hierin is het perspectief dat we van krimp naar groei 
gaan omarmd. Daarvoor is het onder meer het belang benoemd het verhaal van Den Helder in beeld 
te brengen en meer mensen te bereiken. Evenementen vormen hierbij één van de manieren om dit 
vorm te geven. 

* de Algemene Subsidieverordening Den Helder vormt de basis voor de regelgeving omtrent 
subsidies.
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Argumenten en alternatieven
In de voorgestelde subsidieverordening evenementen Den Helder 2020 zijn alle regels en 
uitgangspunten up to date gemaakt ten opzichte van de huidige gemeentelijke beleidskaders en 
regels.

 

Beleidsuitgangspunten

Verder zijn onderstaande beleidsuitgangspunten verwerkt, die met name tot uiting komen in de 
beoordelingscriteria (artikel 6 van de verordening). Het gaat hierbij om de volgende zaken:

1. Gezien de impact van evenementen op het imago en de uitstraling van Den Helder streeft het 
college met name naar het stimuleren van evenementen. 
We leggen daarom meer focus op evenementen dan op publieksactiviteiten omdat 
evenementen meer impact hebben op het imago, het profileren van Den Helder en het 
aantrekken van mensen. Daarom wordt de richtlijn voor het verdelen van het 
evenementbudget als volgt: 80% voor evenementen en 20% voor publieksactiviteiten. Het 
college stelt de exacte verdeling per jaar vast.

2. De evenementensubsidie heeft vooral als doel om nieuwe evenementen te stimuleren en een 
steuntje in de rug te geven bij de opstart. In de praktijk zien we echter dat dezelfde 
evenementen jarenlang gebruik maken van de subsidie. Om met name nieuwe evenementen 
te ondersteunen en te stimuleren, is het aantal keer dat een evenement gemeentelijke 
evenementensubsidie ontvangt meegenomen in de beoordelingscriteria. Evenementen en 
publieksactiviteiten krijgen ieder jaar dat ze subsidie aanvragen minder punten in de 
beoordeling en vanaf het vierde jaar krijgen ze op dit onderdeel zelfs 0 punten (en daarmee 
dus minder kans op een subsidiebijdrage). Het onderliggende idee hierbij is dat een 
evenement zich in vier jaar zodanig kan ontwikkelen en groeien dat het zonder de 
subsidiebijdrage georganiseerd kan worden.

3. De huidige werkwijze bij de beoordeling van subsidieaanvragen is dat er zowel punten te 
verdienen waren voor thema als identiteit. Het thema dat hierbij sinds 2011 werd gehanteerd 
betrof Den Helder Kust de Zee. Bij deze nieuwe subsidieverordening is het thema niet 
meegenomen. Dit omdat het thema en de identiteit deels overlap hadden met elkaar en omdat 
het thema door veel evenementenorganisatoren als opgelegd en kunstmatig werd ervaren. 
Wel is het criterium identiteit verder uitgewerkt in deze nieuwe subsidieverordening, waarbij 
het beleidskader toerisme “Den Helder Bruist” een leidend kader vormde.  

4. Een aantal beoordelingscriteria (draagvlak en betrokkenheid bedrijfsleven/fondsen) is verder 
uitgewerkt en passend gemaakt voor de huidige tijd. Daarom zijn de criteria ondernemerschap 
(waarin betrokkenheid bedrijfsleven/fondsen opgaat) en lokale samenwerking (waarin 
draagvlak opgaat) als beoordelingscriteria benoemd en uitgewerkt.

5. We brengen een focus aan op het ondersteunen van evenementen die een bijdrage leveren 
aan de profilering van Den Helder en de richting waarin onze stad zich (economisch) 
ontwikkelt. Dat betreft op dit moment met name de sectoren techniek, maritiem en energie. Zo 
gaat de marine uitbreiden, wordt er gewerkt aan het vormen van het maritieme cluster in de 
Kop (onder meer via de binnenkort met het Rijk te sluiten regiodeal) en zijn er veel kansen in 
de energiesector (zoals wind en waterstof). Voor al deze ontwikkelingen is technische kennis 
nodig. Daarom richt ons beleid zich onder andere op het verkrijgen van passende opleidingen 
in de regio met als doel het onderwijs aan te sluiten op de arbeidsmarkt. Maar ook met 
bijvoorbeeld het Helders Perspectief zetten we in op het neerzetten van Den Helder als 
aantrekkelijke stad, met als doel onder andere meer mensen van buiten de stad aan te 
trekken om in Den Helder te werken en misschien ook wel te gaan wonen. Evenementen 
kunnen bijdragen aan het profileren en realiseren van onze (economische) beleidsdoelen. 
Daarom is dit meegenomen als één van de beoordelingscriteria.

Het alternatief is geen nieuwe subsidieverordening vast te stellen. Het gevolg daarvan is dat dan nog 
steeds gehandeld wordt op basis van verouderd beleid (uit 2005) en de uitgangspunten uit 
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bijvoorbeeld het beleidskader toerisme ‘Den Helder Bruist!’ niet meegenomen. Dit betekent tevens dat 
de hierboven benoemde beleidsuitgangspunten niet uitgevoerd kunnen worden.

Betrokkenheid externe stakeholders

Zie kopje bestuurlijke vernieuwing.

 

Andere budgetten
Een uitgangspunt is en blijft dat evenementen alleen in aanmerking komen voor een 
evenementensubsidie wanneer er vanuit ander beleid geen budgetten beschikbaar zijn. In de 
afgelopen jaren zijn echter verschillende budgetten, waaronder bijvoorbeeld het culturele budget voor 
experimenten, door bezuinigingen komen te vervallen. Hierdoor is de druk op de 
evenementensubsidie groter geworden en wordt er minder doorverwezen naar andere budgetten. Er 
zijn nu nog een tweetal andere budgetten gericht op activiteiten/evenementen. Die staan echter qua 
doel en uitvoering volledig los staan van de evenementensubsidie:

-       Wijkconvenant waarin initiatieven voor specifiek in wijken worden ondersteund;

-       Vanuit Helders Perspectief is er de optie om eventueel extra sponsoring aan evenementen 
gericht op de marketing en promotie van Den Helder te geven. Dit wordt nog verder uitgewerkt binnen 
het programma van het Helders Perspectief.

Overig beleid omtrent evenementen
Het college heeft gelijktijdig met de nieuwe subsidieverordening (die middels dit raadsvoorstel aan de 
gemeenteraad wordt voorgelegd) ook de nota Evenementenvergunningen 2020 vastgesteld. Met deze 
nota is de focus gelegd op een vereenvoudiging van regels en het vergoten van de dienstverlening. 
Verder is, met name vanuit de ambitie om meer grote evenementen met een bovenlokale (of zelfs 
bovenregionale) uitstraling te hebben, via het Helders Perspectief voor de komende vier jaar budget 
voor een coördinator evenementen beschikbaar gesteld.  

Bestuurlijke vernieuwing
Deze subsidieverordening Evenementen is mede tot stand gekomen met externe input. Zo heeft 
Citymarketing, als belangrijke actor voor de promotie van de stad en veelal betrokken bij 
evenementen, meegekeken. Tevens heeft een vertegenwoordiging van organisaties en 
evenementenorganisatoren uit Den Helder, Huisduinen en Julianadorp meegekeken naar de 
(concept)subsidieverordening. De input van externen heeft er onder meer toe geleid dat er 
aanscherpingen op de uitwerking van de identiteiten voor Den Helder, Huisduinen en Julianadorp 
heeft plaatsgevonden. Ook is op basis van de input een aantal zaken verduidelijkt en waar mogelijk 
vereenvoudigd.

 

 

Duurzaamheid
Niet direct van toepassing. Om duurzaamheid bij de evenementenorganisatoren te stimuleren, wordt 
dit punt wel meegenomen in de beoordeling van de subsidieaanvragen (er kunnen extra punten 
worden verdiend wanneer het evenement een aantal maatregelen neemt om duurzaam te werken).
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Financiële consequenties
Dit advies heeft betrekking op het aanpassen van de subsidieverordening voor evenementen. Er zijn 
geen directe financiële consequenties want deze subsidieverordening staat los van het door de 
gemeenteraad jaarlijks vast te stellen budget voor evenementen. Wel beïnvloedt de 
subsidieverordening de wijze waarop de subsidieaanvragen beoordeeld worden en daarmee is er dus 
wel een invloed op de wijze waarop het budget besteed wordt.

Uitvoering en planning
De Subsidieverordening evenementen Den Helder 2020 wordt gepubliceerd op www.overheid.nl en 
treedt in werking de dag na bekendmaking. De Subsidieverordening Publieksactiviteiten wordt 
ingetrokken na inwerkingtreding van de Subsidieverordening evenementen Den Helder 2020.

Communicatie
De evenementenorganisatoren worden op de hoogte gesteld van de nieuwe subsidieverordening. 
Indien gewenst (en mogelijk) wordt er een informatieavond georganiseerd om de nieuwe 
subsidieverordening toe te lichten.

Den Helder, 19 mei 2020

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Jeroen Nobel

secretaris
Robert Reus
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d. 8 juni 2020

Besluit nummer 2020-025137

Onderwerp
Voorstel tot het vaststellen van de Subsidieverordening evenementen 
Den Helder 2020 en het intrekken van de Subsidieverordening 
Publieksactiviteiten 

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 19 
mei 2020,

besluit:

1. de ‘Subsidieverordening evenementen Den Helder 2020' vast te stellen.

2. Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen de ‘Subsidieverordening evenementen Den 
Helder 2020' vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 8 juni 2020


