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Achtergrond aanvraag
In 2017 is voor de derde keer het Krimpen Festival georganiseerd.
Bij de start van dit festival heeft de gemeente aangegeven dit festival één
keer te willen organiseren. Hierna werd de gelegenheid gegeven aan
Krimpense instellingen om dit festival te gaan organiseren. Krimpen Presents
heeft als enige aangegeven dit te willen doen.
Het Krimpen Festival is nu tweemaal georganiseerd door de Stichting
Krimpen Presents. Een aantal taken zijn opgepakt door instellingen uit
Krimpen, zoals de sportmarkt- en de cultuurmarkt. Het festival voldoet in een
behoefte en heeft een groeiende belangstelling en Krimpen Presents heeft
bewezen een goede organisator te zijn.
Maximaal was voor het festival in 2017 een budget beschikbaar van €
40.000,-.

€ 40.000,-

Samenvatting aanvraag
Stichting Krimpen Presents wil het Krimpen Festival 2018 organiseren. Het
Krimpen Festival 2018 staat ook dit jaar in het teken van ontmoeten,
inspireren, activeren en genieten. Het Krimpen Festival staat
(voorlopig)gepland voor 22 september aanstaande.
Het festival is opgebouwd uit een aantal pijlers: te weten Sport, Cultuur,
Duurzaamheid, Verbinden en Podium. Het festival wordt afgesloten met een
muziekfeest. In de bijlage “Krimpen festival 22 -09-2018” zijn de pijlers nader
omschreven.
Toegevoegd is de samenstelling van het bestuur en de opbouw van de
organisatie. Het bestuur bestaat nu uit 5 personen en er is nog één vacature.
Bovendien kan de stichting Krimpen Presents rekenen op de medewerking
van aantal vrijwilligers.
Aan de gemeente wordt het volgende gevraagd:
De totale kosten voor het Krimpen Festival worden begroot op € 44.749,99
waarvan € 40.000,- als projectsubsidie bij de gemeente wordt aangevraagd.
De resterende kosten worden gedekt door opbrengsten horeca, sponsoring
en opbrengst duurzaamheidsmarkt.
Evenementen terrein en datum
Het festival zal plaatsvinden gecentreerd rondom het ontmoetingscentrum de
Tuyter en op het evenemententerrein.
Het evenemententerrein is geschikt en de datum is beschikbaar.
Het aangevraagde bedrag ter vergelijking met de kosten Krimpen Festival
2017
Het festival 2017 heeft € 48.393,09 gekost. Hiervan heeft de gemeente €
40.000,00 betaald.
De eigen inkomsten van Krimpen Presents bestonden uit € 3.700,00
sponsorinkomsten en € 5.806,25 opbrengst uit horeca, totaal € 9.506,25.
Dit bedrag is hoger dan nu begroot.

Mocht in 2018 de eigen inkomsten hoger uitvallen dan begroot en de uitgaven
conform begroting zijn, dan worden de hogere inkomsten, zoals gebruikelijk
bij de vaststelling verrekend met de gemeente.

Toets ASV en
Subsidiebeleidskader
2012

Advies
Geadviseerd wordt om Krimpen Presents een projectsubsidie te verlenen van
€ 40.000,-,
De aanvraag is getoetst aan de ASV 2012. De aanvraag voldoet aan de
gestelde voorwaarden. In artikel 5.2c wordt beschreven, dat bij de aanvraag
een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten waar de
subsidie voor wordt aangevraagd, wordt overlegd.

Toets Beleidsregel
3.7 Evenementen

De aanvraag is getoetst aan de beleidsregel 3.7 en voldoet gedeeltelijk aan
de gestelde voorwaarden. In de beleidsregel wordt in de basisvoorwaarden
onder andere genoemd , dat het evenement .
- duidelijk én voldoende financieel onderbouwd is
Tevens wordt in de specifieke criteria het volgende gesteld;
- de organisatie dient op de dag van het evenement te beschikken over
een vergunning en moet voldoen aan de voorschriften, zoals deze in
de vergunning zijn vastgelegd.
De aanvraag voldoet (nog) niet aan bovenstaande criteria. De vergunningen
moeten nog verstrekt worden.

Post / Budget

6530102 evenementen/ 442487 projectsubsidie

Beslissing

1. Een projectsubsidie van € 40.000,- voor het Krimpen Festival te
verlenen.

.

