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Geachte raadsleden, 

 

AANLEIDING 

In de gemeenteraadsvergadering van 8 november 2016 heeft u unaniem een motie aangenomen die 

het college oproept om beleidsregels op te stellen om binnen het budget Kunst en Cultuur 

mogelijkheden op te nemen om evenementen te ondersteunen. Door middel van deze brief vertellen 

wij u hoe wij uw motie uitvoeren. 

 

KERNBOODSCHAP 

Wij werken op dit moment aan nieuw beleid ter ondersteuning van verenigingen: Albrandswaard in 

Beweging. Het budget voor Kunst en Cultuur wordt hierin betrokken. Daarnaast stellen we 

evenementenbeleid op, dat naar verwachting begin 2018 zal zijn afgerond. 

 

Faciliterende rol gemeente 

Wij faciliteren evenementen op verschillende manieren. Organisatoren worden ondersteund en indien 

nodig geholpen bij de aanvraag en uitvoering van hun evenement. Onze evenementencoördinatoren 

kijken samen met de organisator of hun evenement in aanmerking komt voor een financiële bijdrage 

(denk aan oranje fonds, subsidie gemeente etc.).  

Binnen de gemeente Albrandswaard zijn er verschillende subsidiemogelijkheden om evenementen 

financieel te ondersteunen. Deze mogelijkheden zijn opgenomen in de Algemene 

Subsidieverordening Albrandswaard 2010 met de daarbij behorende uitvoeringsregels, zoals 

waarderingssubsidie en subsidie voor straatfeesten. Daarnaast levert de gemeente waar nodig 

verschillende middelen zoals dranghekken of vlaggenmasten. 

 

Koppeling tussen evenementenbeleid en Albrandswaard in beweging 

Albrandswaard heeft op dit moment geen evenementenbeleid. Deze wordt op dit moment uitgewerkt 

en zal begin 2018 zijn afgerond. In dit beleidsstuk wordt een hoofdstuk opgenomen met de 

subsidiemogelijkheden voor evenementen. Hierin wordt ook verwezen naar de 

ondersteuningsmogelijkheden die in het beleidsdocument Albrandswaard in beweging worden 



beschreven. Bij de ontwikkeling van Albrandswaard in Beweging worden de huidige subsidieregels 

onder de loep genomen en eventueel aangepast naar de nieuwe uitgangspunten. De budgetten voor 

sport, cultuur en volksfeesten worden bij dit nieuwe beleid betrokken. 

 

VERVOLG 

De raad wordt door middel van raadsinformatiebrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen 

van het evenementenbeleid en Albrandswaard in beweging. Ook organisatoren van evenementen 

worden, zoals nu ook al gebeurd, op verschillende manier geïnformeerd over de mogelijkheden van 

subsidies en ondersteuning vanuit de gemeente. 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 

 


