
 

 
 
 

 Aan de leden van de gemeenteraad. 
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Helmond, 24 januari 2020 Zaaknummer: 50170973  

Onderwerp:  verdeling subsidies reguliere evenementen 2020   

   

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
 
Via deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de verdeling van het subsidiebudget voor reguliere 
evenementen. In 2020 is er voor evenementen in totaal €405.000 beschikbaar. Een deel van dit bedrag is 
gereserveerd voor basisevenementen (€60.000), een deel voor wijkevenementen (€30.000) en een deel 
voor reguliere evenementen (€315.000). Deze raadsinformatiebrief gaat over de verdeling van het 

subsidiebudget voor de reguliere evenementen.  

 
Op 22 oktober 2019 heeft u het nieuwe evenementenbeleid vastgesteld. Daarin is onder andere opgenomen 
dat wij extra aandacht willen besteden aan duurzaamheid en aan evenementen die aantrekkelijk zijn voor  
jeugd/jongeren. Als uitwerking van het evenementenbeleid hebben wij op 29 oktober een nieuwe 
subsidiesystematiek vastgesteld. Hierin hebben we de aandachtspunten vanuit het evenementenbeleid, 
waaronder duurzaamheid en jeugd/jongeren, extra gewicht gegeven. Evenementen die inspelen op deze 
aandachtspunten kunnen op deze manier een hogere score behalen en daarmee in aanmerking komen voor 
een hogere subsidie.  
 
Advies 
Organisatoren van reguliere evenementen die in 2020 in aanmerking willen komen voor een subsidie uit  
het budget voor reguliere evenementen, hebben vóór 1 december 2019 een subsidieaanvraag ingediend.  
In totaal hebben 22 organisatoren een aanvraag ingediend. Alle informatie omtrent de aanvragen is 
doorgestuurd naar de leden van de Adviescommissie subsidies evenementen.   
 
Op 11, 16 en 17 december kwam de adviescommissie bij elkaar om allereerst de organisatoren de 
gelegenheid te geven om hun aanvraag toe te lichten en om vervolgens tot een gezamenlijk advies te 
komen over de hoogte van de te verlenen subsidie per evenement. Hierbij zijn de regels voor het beoordelen 
van de aanvragen toegepast. U treft dit advies in de bijlage aan.  
  
Besluit 
Wij hebben besloten om het advies van de adviescommissie over het verlenen van evenementensubsidies 
op te volgen. De optelsom van de subsidieadviezen ligt met €304.500 beduidend lager dan het totaal 
aangevraagde bedrag van €424.100, maar valt binnen het beschikbare subsidiebudget van €315.000. 
Hierdoor is er nog ruimte om aanvragen te honoreren die in de loop van het jaar worden ingediend.  
 
  



 

 

De verdeling van de subsidies is gebaseerd op de systematiek zoals beschreven in de ‘Nadere regels 
subsidies evenementen Helmond 2019’:  

 categorie 1       110 punten en meer       max €30.000 subsidie             (maximaal 4 evenementen) 

 categorie 2       100 tot 110 punten         max €25.000 subsidie             (maximaal 3 evenementen) 

 categorie 3       90 tot 100 punten          max €20.000 subsidie              (maximaal 3 evenementen) 

 categorie 4       80 tot 90 punten            max €15.000 subsidie 

 categorie 5       70 tot 80 punten            max €10.000 subsidie 

 categorie 6       60 tot 70 punten            max €5.000 subsidie 

 categorie 7       minder dan 60 punten    geen subsidie 
 
In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de aangevraagde en verleende subsidies.  
  
  Naam evenement  Subsidieaanvraag Categorie Subsidieverlening 

1 Kasteel van Sinterklaas 30.000 1 30.000 

2 Drakenboot Festival 25.000 1/2* 25.000 

3 Kasteeltuinconcerten 30.000 1 30.000 

4 Schaatsen in Helmond *** 30.000 1 30.000 

5/6 Blues Route 21.000 1 21.000 

5/6 Festival Los Zand 30.000 1 30.000 

7 UrbanMatterz*** **60.000 2 25.000 

8 Halve van Helmond 10.000 3 10.000 

9 De Braverun 30.000 3 20.000 

10 Triathlon Brabant 10.000 4 10.000 

11 H2O Festival 20.000 4 15.000 

12 Minor 10.000 4 10.000 

13/14 Herdenken en vieren bevrijding 6.500 5 6.500 

13/14 Dickensnight Brandevoort 10.000 5 10.000 

15 Blaasfestijn Centrum Helmond 10.000 5 10.000 

16 Boeremèrt 12.500 6 5.000 

17 Nacht van Cultuur 25.000 6 5.000 

18 Helmondse Lichtjes Parade 6.000 6 5.000 

19 Beer, Burgers and Two Smoking Barrels 2.000 6 2.000 

20 Franse Markt 10.000 6 5.000 

21 Ons Brabant Festival 34.600 7 0 

22 Jos van der Vleuten Cross 1.500 7 0 

    €424.100   €304.500 
Meerjarige subsidies zijn grijs/groen gearceerd.  
*De score valt in categorie 1, het aangevraagde bedrag valt in categorie 2 
**Voor het jaarprogramma van Urban Movement is €60.000 aangevraagd 
*** Deze organisatoren hebben naast de evenementensubsidie ook nog aanvullende subsidie nodig om het projectplan te kunnen 
realiseren. We onderzoeken momenteel of hier mogelijkheden voor zijn.  
  
  



 

 

Inmiddels zijn alle organisatoren die een evenementensubsidie hebben aangevraagd van het besluit in 
kennis gesteld. Voor de organisatoren kan dit aanleiding zijn tot vervolgstappen (zoals het wijzigen of 
intrekken van hun aanvraag, bezwaar maken e.d.). Mocht het zo zijn dat organisatoren besluiten om hun 
evenement geen doorgang te laten vinden, dan komen de subsidiemiddelen beschikbaar voor nieuwe 
aanvragen. Meer informatie over evenementensubsidies is te vinden op 
www.helmond.nl/evenementorganiseren. 
 
Verbetersuggesties  
De adviescommissie heeft op basis van haar bevindingen net als vorig jaar enkele verbetersuggesties 
gedaan. Wij hebben hier kennis van genomen en zullen de komende periode onderzoeken of en zo ja hoe 
hieraan opvolging kan worden gegeven.  
 
Bijlagen  
Advies van de Adviescommissie subsidies reguliere evenementen Helmond met twee bijlagen. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Helmond, 
  
mevrouw P.J.M.G Blanksma-van den Heuvel                      drs. G.A.G.H. Wouters 
de burgemeester                                                                  de waarnemend-secretaris 
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