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Via deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de verdeling van het subsidiebudget voor reguliere 
evenementen. In 2019 is er voor evenementen in totaal € 450.000 beschikbaar. Een deel van dit bedrag is 
gereserveerd voor basisevenementen (€ 75.000), een deel voor wijkevenementen (€ 30.000), een deel voor 
reguliere evenementen (€ 275.000) en het resterende deel voor evenementenondersteuning (€ 50.000) en 

monitoring (€ 20.000). Wij hebben nu het geld verdeeld dat beschikbaar is voor de reguliere evenementen.  

 
Advies 
Organisatoren van reguliere evenementen die in 2019 in aanmerking willen komen voor een subsidie uit  
het budget voor reguliere evenementen, hebben vóór 1 december 2018 een subsidieaanvraag ingediend.  
In totaal hebben 29 organisatoren een aanvraag ingediend. Alle informatie omtrent de aanvragen is 
doorgestuurd naar de leden van de Adviescommissie subsidies evenementen. Op 13 en 19 december 2018 
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 actuele 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 grens van het beschikbare budget voor reguliere evenementen ligt in beginsel op  
€ 275.000. Daardoor zouden meerdere evenementen die wel voldoen aan de minimale score van 50 punten 
buiten de boot vallen. Wij hebben besloten om deze evenementen conform de subsidietabel zoals opgesteld 
door de adviescommissie toch voor subsidie in aanmerking te laten komen. Dit is financieel mogelijk door: 
- een verschuiving van enkele deelbudgetten binnen het totaalbudget ‘festiviteiten’ waardoor het 

beschikbare budget voor reguliere evenementen feitelijk €10.000 hoger is dan het eerder 
gecommuniceerde bedrag van € 275.000; 

- eenmalige inzet van de € 50.000 die bedoeld was voor het onderdeel ‘evenementenondersteuning’.  
De organisatie en vormgeving hiervan moet nog nader worden uitgewerkt. De verwachting is dat dit niet 
voor 2020 gerealiseerd is. Het voor dit onderdeel beschikbare budget dreigt hierdoor dit jaar onbenut te 
blijven. Wij hebben besloten deze middelen daarom eenmalig toe te voegen aan het budget voor de 
reguliere evenementen. 

Het budget voor reguliere evenementen voor 2019 hebben wij daarmee vastgesteld op € 335.000. Concreet 
betekent dit dat alle evenementen met een voldoende score én een positief advies van de adviescommissie 
een subsidie ontvangen.  
  
Uitzonderingen  
- De aanvraag van Tech Stories komt niet voor subsidie vanuit het evenementenbudget in aanmerking 

omdat de begroting niet voldoet aan de co-financieringsvoorwaarde. 



 

 

- De aanvraag van Kunst met een grote ‘P’ wordt met een financiële bijdrage ondersteund op basis van de 
‘Nadere regels subsidie amateurkunst Helmond 2009’. Dit gezien de aard (voorstelling) en doestellingen 
(bevorderen amateurkunst) van deze activiteit. 

- De aanvraag van Brandefood Brandevoort voldoet aan de voorwaarden van een wijkevenement 
waarvoor wij een maximale subsidie van € 2.500 vanuit het budget wijkevenementen verlenen.   

- Aanvullend verlenen wij de Boeremèrt Brouwhuis net als de afgelopen jaren een subsidie van  
€ 3.500 vanwege de lange traditie van het evenement en het belang daarvan voor de wijk Brouwhuis. 

De verdeling van de subsidies is gebaseerd op de systematiek zoals beschreven in de ‘Nadere regels 
subsidies evenementen Helmond 2018’: 

 categorie 1 150 punten of meer  max € 50.000 subsidie 

 categorie 2 125 tot 150 punten  max € 30.000 subsidie 

 categorie 3 100 tot 125 punten  max € 20.000 subsidie 

 categorie 4 75 tot 100 punten  max € 10.000 subsidie 

 categorie 5 50 tot 75 punten  max € 5.000 subsidie 

 categorie 6 minder dan 50 punten  geen subsidie 
 

  Naam evenement 
Subsidie-

aanvraag 
Categorie 

Budget  

regulier  

Budget 

alternatief 
Totaal 

1 Urban Matterz 50.000 1 50.000    

2 Kasteel van Sinterklaas 30.000 2 30.000    

3 Kasteeltuinconcerten 40.000 2 30.000    

4 Berkendonk Festival 50.000 2 30.000    

5 Cacao aan de Kade 30.000 3 20.000    

6 Bluesroute 16.000 3 16.000    

7 Nacht van Cultuur 20.000 3 20.000   

8 Schaatsen in Helmond 30.000 3 20.000    

9 Drakenbootfestival 30.000 3 20.000    

10 Mobiel Erfgoed Festival 42.350 3 20.000    

11 Triathlon Brabant 10.000 4 10.000    

12 H2O Festival 30.000 4 10.000    

13 Helmond Live 16.000 4 10.000    

14 Dickensnight 10.000 4 10.000    

15 Braverun 30.000 4 10.000    

16 Blaasfestijn 5.500 5 5.000    

17 Tech Stories 5.100 5 0    

18 Helmondse Lichtjesparade 6.000 5 5.000    

19 Franse Markt 15.000 5 5.000    

20 Straat- en zaalvoetbal 4.000 5 400    

21 Helmond laat je horen 30.000 5 5.000    

22 Kunst met een grote ‘P’ 4.220 5 0  1.709  



 

 

23 HIT Canoepolo 7.500 6 0    

24 Boeremèrt Brouwhuis 5.000 6 3.500    

25 Brandefood Helmond 10.000 6 0    

26 Arte for India 8.160 6 0    

27 Zeilwedstrijd Berkendonk 950 6 0    

28 Brandefood Brandevoort 20.000 6 0  2.500  

29 Helmond Troef 1.175 6 0    

 
subtotaal  € 557.000    € 329.900    

 subtotaal     € 4.209  

 Totaal     € 334.109 

 

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.). Met bovenstaande verdeling zijn de middelen voor 

reguliere evenementen voor dit jaar in beginsel uitgeput. 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/subsidies. 

 

Basisevenementen en Wijkevenementen 

Naast ‘reguliere evenementen’ subsidieert de gemeente ook ‘basisevenementen’ en ‘wijkevenementen’.  

De hoogte van de subsidiebijdrage voor de basisevenementen hebben wij in een eerder stadium vastgesteld 

(Stadscarnaval € 15.000, Koningsnacht/dag € 35.000, Herdenking/bevrijding € 10.000, Sinterklaasintocht  

€ 15.000). Daarnaast is voor wijkevenementen een bedrag van in totaal € 30.000 beschikbaar. 

Organisatoren van wijkevenementen kunnen maximaal € 2.500 aanvragen. Tot nu toe hebben wij vanuit  

de wijken tien aanvragen ontvangen. Deze worden op dit moment beoordeeld.  

 

Evenementenbeleid 

Het huidige beleidskader voor evenementen is neergelegd in de nota ‘Gevarieerd en Veilig’, vastgesteld 

door uw raad in mei 2016. Deze nota wordt in 2019 herijkt. Met het oog op deze herijking heeft de 

Adviescommissie subsidies evenementen enkele aanbevelingen gedaan. Deze hebben onder meer 

betrekking op de subsidievoorwaarden voor evenementen en de definitie van een evenement. De adviezen 

van de commissie worden vanzelfsprekend bij de herijking van de nota betrokken. Ook het college heeft 

behoefte aan een herijking van het evenementenbeleid. Daarbij willen we onder andere kijken naar een 

duidelijke definitie van de verschillende typen evenementen, aandacht voor kleinere evenementen die in de 

huidige systematiek gemakkelijk buiten de boot vallen en transparantie in besluitvorming. Wij gaan hierover 

de komende periode graag met u in gesprek.   

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Helmond 

de burgemeester                    de secretaris 

 
 l.b 

http://www.helmond.nl/subsidies

