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Raadsinformatiebrief  5   

 

Helmond, 29 januari 2018 Zaaknummer:             Telefoon.:       

Onderwerp: evenementensubsidies 2018 Uw kenmerk:       Uw brief d.d.:       

   

 

In 2016 is gestart met de nieuwe werkwijze voor het aanvragen, verlenen en vaststellen van 

evenementensubsidies. Deze aanpak is vastgelegd in de Nadere regels subsidies evenementen Helmond 

waarbij ook de werkwijze van de Adviescommissie subsidies evenementen Helmond is geregeld. Deze 

commissie buigt zich over de ingediende aanvragen waarna wij een definitief besluit nemen.  

 

Voor het subsidiejaar 2018 zijn er vóór de indieningsdatum van 1 december 2017 31 aanvragen ontvangen.     

Op 7 december is alle informatie doorgestuurd naar de leden van de adviescommissie. Bij een eerdere 

evaluatie in september 2017 is het idee geopperd om organisatoren van evenementen de gelegenheid te 

bieden om hun evenement  te ‘pitchen’ bij de commissie. Hiervoor  werd 13 december als datum 

gereserveerd. Van deze pitchmogelijkheid hebben 9 organisatoren gebruik gemaakt.  

Op 14 en 18 december 2017 kwam de adviescommissie bij elkaar om alle documentatie te bespreken en te 

komen tot een gezamenlijk advies over de hoogte van de te verlenen subsidiebijdrage per evenement. 

Hierbij zijn de nieuwe regels voor het beoordelen van de aanvragen toegepast. Het advies is vervolgens op 

schrift gesteld in overleg met de ambtelijk secretaris van de commissie. Het advies treft u als bijlage aan bij 

deze informatiebrief.  

 

Het gevolg van het grote aantal aanvragen en aangevraagde middelen is dat het beschikbare budget voor 

reguliere evenementen ver wordt overstegen. Er is bijna drie keer zoveel subsidie gevraagd dan dat er 

beschikbaar is aan middelen voor evenementen. De optelsom van de aanvragen is € 512.850,-. Het 

beschikbare budget bedraagt in 2018 € 187.000,-.  

 

Op 23 januari 2018 hebben wij het advies besproken en besloten om het advies van de commissie over het 

verlenen van evenementensubsidies op te volgen. De grens van het subsidieplafond wordt bereikt na de 

Nightrun. Wij hebben tevens besloten om vijf evenementen die categorie 5 hebben gescoord maar  buiten 

de boot zouden vallen toch te honoreren. Dit komt omdat het ingestelde subsidieplafond tezamen  met de 

subsidieverdeling pas eind december op de wettelijk voorgeschreven wijze is gepubliceerd. De aanvragen 

door de organisatoren zijn vóór 1 december ingediend en om die reden heeft het plafond nog geen juridische 

werking. 

Daarnaast verlenen wij aan nóg 3 evenementen een subsidie: de Boeremèrt in Brouwhuis, de Franse Markt 

op Suytkade en de Pagador in het Annatheater. De Boeremèrt krijgt de subsidie vanwege de lange traditie 

van het evenement en het belang daarvan voor de wijk Brouwhuis. De Franse Markt willen wij de kans 

geven zich verder bovenwijks te ontwikkelen. De Pagador is feitelijk een voorstelling en niet zozeer een 

evenement. Omwille van de culturele betekenis van deze voorstelling, die verschillende keren opgevoerd 

wordt in het kader van het jubileumjaar van het Annatheater, willen wij toch graag financiële ondersteuning 

bieden. 



 

 

Concreet betekent dit dat wij de volgende subsidiebesluiten hebben genomen. De aanvragers zijn hierover 

geïnformeerd. De besluiten kunnen voor de organisatoren uiteraard aanleiding zijn tot vervolgstappen (zoals 

het wijzigen of intrekken van hun aanvraag, bezwaar maken e.d.). 

.  

 

  Naam evenement 
Subsidie-
aanvraag 
2018 

Categorie 
Subsidie-
besluit 2018 

1 Urban Matterz 50.000 2 30.000 

2 Kasteeltuinconcerten 25.000 3 20.000 

3 Schaatsen in Helmond 35.000 3 20.000 

4 Kasteel van Sinterklaas 30.000 3 20.000 

5 H2O festival 30.000 3 20.000 

6 Drakenbootfestival 30.000 4 10.000 

7 Helmond Live 10.000 4 10.000 

8 Bluesroute 15.000 4 10.000 

9 Buitencarnaval 12.000 4 10.000 

10 Dickensnight 10.000 4 10.000 

11 Nacht van de Cultuur 20.000 5 5.000 

12 Eat&Readfestival 9.350 5 5.000 

13 
Theater Avenue 
Helmond 

42.500 5 5.000 

14 Blaasfestijn 5.500 5 5.000 

15 Nightrun 8.500 5 5.000 

16 NK Jongleren 6.000 5 5.000 

17 Ons Brabant Festival 30.000 5 5.000 

18 
Kringgildefeest 
Peelland 

5.000 5 5.000 

19 
Helmondse 
Lichtjesparade 

5.000 5 5.000 

20 Brandefood 10.000 5 5.000 



 

 

21 De Pagador 25.000 6 10.000 

22 Franse Markt 10.000 6 5.000 

23 Boeremèrt Brouwhuis 5.000 6 3.500 

24 
Buitencarnaval opening 
seizoen 

2.500 6 0 

25 Heel Helmond BBQ't 12.500 6 0 

26 
Jeugdwielerronde 
Brouwhuis 

2.500 6 0 

27 
Jos van der 
Vleutencross 

1.500 6 0 

28 Vibe(s) 25.000 6 0 

29 Braverun 22.500 6 0 

30 Phileutonia & Friends 10.000 6 0 

31 
Koningsdag Mierlo-
Hout 

2.500 6 0 

  Totaal 512.850   228.500 

 

    
 

    
 

    Als bovenstaande verdeling van het beschikbare subsidiebudget voor evenementen daadwerkelijk 
geëffectueerd wordt, zijn de middelen voor reguliere evenementen voor dit jaar uitgeput. Voor de 
basisevenementen Koningsdag en Intocht van Sinterklaas is een bedrag van € 35.000,- beschikbaar. 
 
Meer informatie over evenementensubsidies is te vinden op www.helmond.nl/subsidies. 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester                    de secretaris 
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