Raadsinformatiebrief

Zaaknummer:

2020-069072

Betreft: Evenementen 2021
Aan de leden van de Gemeenteraad
Evenementenbudget 2021
Het reguliere budget dat u voor 2021 beschikbaar stelt voor de financiële ondersteuning van evenementen
en publieksactiviteiten bedraagt € 146.350,--. Dit jaar zijn vanwege de coronacrisis veel evenementen en
publieksactiviteiten niet doorgegaan. U heeft recent besloten het bedrag dat hierdoor vrijvalt toe te voegen
aan het reguliere evenementenbudget voor komend jaar. Hierdoor kunnen alle aanvragen -die niet op
inhoudelijke gronden moeten worden afgewezen- worden toegekend. Op grond van de ingediende en
beoordeelde aanvragen is de verdeling van het reguliere budget voor 2021: 68% voor evenementen en 32%
voor activiteiten.
Subsidieverordening evenementen Den Helder 2020
De dit jaar vernieuwde subsidieregels leggen de focus op evenementen in de sectoren techniek, maritiem en
energie. Om nieuwe evenementen te stimuleren, worden deze beloond met extra punten.
Evenementen zijn gericht op een relatief groot publiek, dragen substantieel bij aan de verbetering van de
identiteit van de stad, en hebben een regionale of (inter)nationale uitstraling.
Publieksactiviteiten worden voor met name het Helders publiek dan wel voor een specifieke doelgroep
georganiseerd en hebben een (sub)lokale uitstraling.
Beoordelingsstructuur
Wij beoordelen de subsidieaanvragen aan de hand van de criteria uit bovengenoemde verordening en de
daarbij behorende nadere regels. We gaan na over de aanvragen voldoen aan de omschrijvingen voor
openbare evenementen en publieksactiviteiten. Ook bezien we of de te subsidiëren activiteiten in voldoende
mate ten goede komen van de gemeente Den Helder en in voldoende mate in het algemeen gemeentelijk
belang zijn. We beoordelen of de aan de aanvraag verbonden kosten noodzakelijk zijn voor het realiseren
van het evenement of de publieksactiviteit. Commerciële activiteiten kunnen geen aanspraak maken op
subsidie.
Adviesraad Citymarketing
De Adviesraad Citymarketing heeft advies uitgebracht over de mate waarin de subsidieaanvragen
aantoonbaar en substantieel bijdragen aan de beoordelingscriteria van de Subsidieverordening
evenementen Den Helder 2020. De beoordelingscriteria zijn: identiteit, ondernemerschap, publiek en
publieksbereik, lokale samenwerking, focus op maritiem, techniek en energie (geldt niet voor
publieksactiviteiten) en de duur van de subsidie.
Subsidies 2021
Onderstaande evenementensubsidies worden voor 2021 toegekend (altijd tot een maximum van 25% van de
subsidiabele kosten):
Evenementen:
Europees Kampioenschap gewichtheffen masters
Jutterhavendagen
Historisch Weekend
Halve van Den Helder
Helderse Zomerfeesten
MMM Challenge
Zomerdromen
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Publieksactiviteiten:
Racing Aeolus Den Helder
Tour de Lasalle
Helder Licht in de Haven (Museumhaven)
Julianadorp Powerfestival Editie 7
Timorparkfestival
Mysterieus Piazzolla
IJsbaan Beatrixstraat
Seniorenmiddag
Sinterklaas intocht
Julianadorper Paalzit Kampioenschap
Théâtre du Jardin
Selemat Makan
Dorper Kerstmarkt
Japanse Zondag
Den Helder, 22 december 2020.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
Jeroen Nobel
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