COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Subsidiebeleidsregel Evenementen
Te besluiten om
1. Per 1 januari 2013 de subsidiebeleidsregel ‘4.6 – Evenementen’ vast te stellen en de
subsidiebeleidsregel ‘4.6 – Wielerronde’ gelijktijdig in te trekken.
Inleiding
Op 22 september 2011 heeft de gemeenteraad de Algemene Subsidieverordening 2012 en
het Algemeen Subsidiebeleidskader 2012 vastgesteld. Vervolgens heeft uw college op 27
februari 2012 26 subsidiebeleidsregels vastgesteld. Met het vaststellen van deze
uitvoeringsregels is het nieuwe subsidiebeleid gecompleteerd.
Op 22 maart 2012 heeft de gemeenteraad de Notitie evenementenbeleid vastgesteld. Voor
de subsidiering van evenementen in het kader van dit evenementenbeleid is het noodzakelijk
dat subsidiering is vastgelegd in uitvoeringsregels.
Beoogd effect
Het vastleggen van subsidiebeleid voor het subsidiëren van evenementen in het kader van
de Notitie evenementenbeleid.
Argumenten
1.
Noodzakelijk voor uitvoering van evenementenbeleid
Op 22 maart 2012 heeft de gemeenteraad de Notitie evenementenbeleid vastgesteld. Voor
de uitvoering van het evenementenbeleid is het noodzakelijk dat ook de subsidiëring van
evenementen geregeld is. Met het vaststellen van de subsidiebeleidsregel ‘4.6 –
Evenementen’ is vanaf 2013 het subsidieproces voor aanvragen in het kader van het
evenementenbeleid geborgd.
2.
Beoordeling wielerronde 2013 volgens ‘oude’ beleidsregel
De stichting wielersport promotie Rotterdam ontvangt jaarlijks een erkenningsubsidie van de
gemeente voor het organiseren van de wielerronde in Krimpen aan den IJssel. De
subsidiering is geregeld in de beleidsregel ‘4.6 – Wielerronde’. Aangezien het hier een
evenement betreft wordt de subsidiering vanaf 2013 opgenomen in het evenementenbeleid.
De beoordeling van de subsidieaanvraag voor het jaar 2013 is gedaan op basis van de
‘oude’ subsidiebeleidsregel ‘4.6 – Wielerronde’. Na vaststellen van de beleidsregel ‘4.6 –
Evenementen’ wordt de subsidieaanvraag van stichting wielersport promotie Rotterdam
beoordeeld op basis van het nieuwe beleid.
Kanttekeningen
n.v.t.
Financiën
n.v.t.

Communicatie
n.v.t.
Uitvoering
Op de website van de gemeente wordt de nieuwe subsidiebeleidsregel gepubliceerd.
Bijlagen
1. Beleidsregel subsidiering 2013 ‘4.6 – Evenementen’.
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