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ADVIES
1.

Verleende bedragen evenementensubsidies 2020 door de aanvragers laten reserveren voor dezelfde
evenementen in 2021.

2.

Aanvragen om evenementensubsidies 2021 in behandeling nemen waarbij een verrekening plaatsvindt met de
gereserveerde subsidies van 2020.
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Samenvatting
ad. 1
Uw college heeft in 2020 aan 37 organisaties evenementensubsidie verleend voor evenementen die in
2020 zouden plaatsvinden. Als gevolg van de coronacrisis konden - en mochten - de meeste
evenementen niet plaatsvinden. In een aantal gevallen zijn door de organisaties wel kosten gemaakt in
aanloop naar de door hen te organiseren evenementen.
Op grond van de Subsidieverordening, het evenementenbeleid van de gemeente Venray en artikel 4:46
lid 2 en 3 Algemene wet bestuursrecht dient de verleende subsidie na vaststelling terug gevorderd te
worden als het evenement niet is doorgegaan en er geen kosten zijn gemaakt in de voorbereiding.
Gezien de huidige omstandigheden met betrekking tot de corona crisis is een coulante benadering van
toegekende evenementensubsidies te billijken. Het college kan besluiten reeds verleende subsidies door
de aanvragers te laten reserveren voor het organiseren van het evenement in 2021.
ad. 2
Met betrekking tot evenementen in 2021 kan men vóór 1 november 2020 evenementensubsidie
aanvragen (1e tender) en vóór 1 mei 2021 (2e tender). Over het algemeen zijn het ieder jaar dezelfde
evenementen die subsidie aanvragen. Het is te rechtvaardigen dat er een verrekening plaatsvindt bij
evenementen die in 2020 niet zijn doorgegaan maar wel subsidie hebben ontvangen en nu weer subsidie
vragen voor 2021 voor hetzelfde evenement.

Beoogd resultaat
Te komen tot een afhandeling van alle (evenementen) subsidieaanvragen 2020 en een richting te bepalen
voor behandeling subsidieaanvragen 2021.

Argumenten
1.1.

Rechtmatigheid subsidie verlening
Evenementensubsidie wordt verleend met als doel het organiseren van evenementen. Als deze
evenementen niet worden georganiseerd of onverhoopt niet door gaan, wordt de subsidie niet
gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Dit maakt de subsidieverlening juridisch en
financieel gezien onrechtmatig.
De overgrote meerderheid van subsidieaanvragen is gericht op jaarlijks terugkerende
evenementen. Het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dat de evenementen waar dit jaar
subsidie voor is verleend, in 2021 weer georganiseerd zullen worden. Het laten reserveren van de
verleende subsidie om het evenement volgend jaar te organiseren in plaats van terug te vorderen,
is daarom ook rechtmatig.

1.2.

Voorkeur college
Tijdens de rondvraag na de B&W vergadering van 27 oktober 2020, heeft het college de voorkeur
uitgesproken om, in het licht van de huidige omstandigheden, een lankmoedig beleid te voeren
waarbij eenvoud en pragmatiek in de uitvoering de boventoon voeren.
Onder normale omstandigheden zou nu eerst overgegaan moeten worden tot vaststelling van alle
individueel toegekende subsidies in 2020. Per geval zou bekeken moeten worden of – en zo ja –
hoeveel kosten zijn gemaakt. Vaststelling zou vervolgens plaatsvinden over het exacte
subsidiebedrag. Vervolgens zou mogelijk terugvordering dienen plaats te vinden. Deze werkwijze
vraagt niet alleen extra veel tijd, maar is nu ook omslachtig, ook voor de aanvragers. Tegelijkertijd
moeten ook de nieuwe aanvragen voor 2021 in behandeling genomen worden. Met voorgestelde
werkwijze wordt afgeweken van de normale procedure maar wordt tevens tegemoet gekomen aan
de voorkeur van het college.
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1.3.

Budgettering
Het budget ten behoeve van evenementensubsidie (€ 35.849,00) wordt volledig ingezet voor
evenementen die in 2020 nog niet hebben plaatsgevonden. Dit bedrag kan vanuit Rijkscompensatie
en eigen reserve voor mitigatie COVID-19 effecten worden opgevangen.

2.

Aanvragen 2021
Subsidieaanvragen voor evenementen die in 2021 plaatsvinden dienen vóór 1 november 2020 of 1
mei 2021 te zijn ingediend. Ten tijde van het schrijven van deze nota zijn 20 aanvragen ontvangen.
De aanvragen die nu binnen zijn, zijn grotendeels voor dezelfde evenementen die ook in 2020
plaats zouden vinden.

2.1.

Met betrekking tot evenementensubsidies 2020 dient, in het kader van rechtmatigheid, een
onderscheid te worden gemaakt tussen:
a. evenementen die niet zijn doorgegaan in 2020 en geen kosten hebben gemaakt;
b. evenementen die niet zijn doorgegaan in 2020 maar wel kosten hebben gemaakt;
c. evenementen die ofwel wél zijn doorgegaan in 2020 ofwel volledig zijn georganiseerd maar op
het laatste moment geannuleerd moesten worden i.v.m. aangescherpte corona regels.

2.2.

Verrekening subsidies 2020 / 2021:
Gezien het gestelde onder 2.1. is het te rechtvaardigen om de meeste aanvragen voor 2021 niet
volledig te gaan honoreren en de volgende verrekening te laten plaatsvinden:
ad a
1/3 toekennen van wat normaal gesproken het toe te kennen subsidiebedrag zou zijn;
ad b
2/3 toekennen van wat normaal gesproken het toe te kennen subsidiebedrag zou zijn;
ad c
geen verrekening plaats laten vinden en het volledige bedrag toekennen waar ze recht op
hebben.

Risico’s
Op dit moment is nog geen enkel zicht op het verloop van de corona crisis. Het is dan ook mogelijk dat
ook in 2021 evenementen niet door kunnen gaan waarvoor wel subsidie verleend is/wordt. Dit is
onvermijdelijk. Mocht zich dit voordoen, dan volgt hierover t.z.t. een voorstel met de dan te nemen
stappen.

Kanttekeningen
Collegebesluit 30 maart 2020
Op 30 maart 2020 is uw college ambtelijk geadviseerd gesubsidieerde evenementen die gepland stonden
in 2020, de mogelijkheid te bieden het evenement in 2021 te organiseren met gebruikmaking van
subsidie uit 2020. Dit advies werd destijds door uw college niet overgenomen. Uw insteek was toen nog
dat verleende subsidies teruggestort moesten worden na aftrek van gemaakte kosten.
Naar aanleiding van dit besluit is vervolgens actief gestuurd op terugbetaling van de verleende subsidies
en zijn alle organisaties meerdere malen aangeschreven. Een groot gedeelte van de aangeschreven
organisaties heeft niet gereageerd op deze brieven en heeft dus ook niet doorgegeven of er kosten zijn
gemaakt. Deze organisaties worden nu dan ook geschaard onder de evenementen die geen kosten
hebben gemaakt (zie 2.1. en 2.2.).
Twee organisaties hebben voor drie evenementen de verleende subsidies teruggestort. Deze zullen dus
wederom voor 2021 verleend moeten worden aan de organisaties.

Communicatie
Subsidieontvangers worden persoonlijk op de hoogte gesteld van uw besluit.
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Financiële gevolgen
1.
2.

Het subsidiebedrag van 2020 kan gecompenseerd worden van de Rijkscompensatie en uit eigen
reserve voor mitigatie COVID-10 effecten.
Het budget voor 2021 zal volledig worden ingezet voor evenementen 2021. Wanneer na
verrekening bij de 1e tender budget overblijft, kan dit voor de 2e tender worden ingezet.

Personele/organisatorische gevolgen
n.v.t.

Juridische gevolgen
n.v.t.

Rechtmatigheid
Gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden is het rechtmatig de verleende subsidies van 2020 door
de aanvragers te laten gebruiken voor dezelfde evenementen in 2021. Er dient echter wel een
verrekening plaats te vinden met nieuwe aanvragen voor 2021 voor dezelfde evenementen.

Fatale termijnen
n.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming
n.v.t.

Evaluatie
n.v.t.

Bijlagen
n.v.t.

Naslagwerk
n.v.t.

