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Geachte heer Emmerik,
In uw brief d.d. 19 augustus 2019 stelt u - op grond van artikel 41 van het
Reglement van Orde - een aantal vragen inzake de garantiesubsidie ten
behoeve van het Vogelverschrikkerfestival.
In uw briefstelt u dat, voor zover u bekend, er maximaal drie keer een

(garantie)subsidie verstrekt mag worden.
Conform de Nadere regel Evenementen, Sport en Cultuur mag er maximaal
drie keer een incidentele subsidie verstrekt worden. Een incidentele subsidie

is een subsidie die voor een éénmalige activiteit of een activiteit met een
experimenteel karakter wordt verstrekt. Na drie keer is het de bedoeling dat
een activiteit zelfvoorzienend is, of komt deze eventueel in aanmerking voor
structurele subsidie.

Tot op heden ontving de stichting Vogelverschrikkerfestival ten behoeve van
het Vogelverschrikkerfestival 'oude stijl structurele subsidie vanuit Cultuur.
Voor een editie in 2019 had de stichting uiterlijk 1-5-2018 structurele
subsidie aan moeten vragen, terwijl het initiatief medio 2019 is ontstaan.
Verder betreft het geen initiatief van een ondernemer aan De Statie, maar

van de heer Riks Werts, die aan de wieg van het Vogelverschrikkerfestival
'oude stijl stond en nu de aanjager is van het Vogelverschrikkerfestival 2.0.
Er is een nieuw bestuur gevormd binnen de nog bestaande stichting

Vogelverschrikkerfestival en de heer Riks Werts is de voorzitter.
De vragen luiden:
1. Wat zijn uw argumenten geweest om de garantiesubsidie wederom te
verstrekken anders dan dat het evenement aansprekend is?
2. Kunt u ons het collegevoorstel toezenden op basis waarvan u uw

besluit heeft genomen?
3. Waar staan die € 15.000,- garant voor. Is dat voor weersinvloeden

die nadelig zijn?

4. Wanneer wordt er uit betaald en om wat voor bedragen praten we

dan? En wie bepaalt of de subsidie uitgekeerd wordt. Welke criteria
zijn afgesproken of wordt de garantiesubsidie altijd uitbetaald?
De antwoorden op de gestelde vragen zijn:

1. Het college van B&W heeft het advies van de Subsidie
adviescommissie kamer Evenementen, sport en cultuur (SAC ESC)
overgenomen.

Het Vogelverschrikkerfestival voldoet aan meerdere voorwaarden uit
de Evenementenvisie Valkenswaard 2018-2022. Zo sluit het aan op

de waarde selfmade, is er sprake van verbinding tot één krachtige en
herkenbare beleving en draagt het positief bij aan de versterking van
het centrum. Daarmee is het evenement beeldbepalend oftewel onbrand voor Valkenswaard.

Op basis hiervan was zowel de SAC ESC als het college van B&W
enthousiast over het feit dat het Vogelverschrikkerfestival alsnog
doorgang vindt.

Het Cultuurfonds, bedoeld voor incidentele subsidies op het gebied
van Cultuur, bleek niet toereikend. Gezien de dunne scheidslijn

tussen Cultuur en Evenement, is in dit geval dekking gezocht binnen
het Evenementenbudget.
2. Ja, zie bijlage.

3. Een garantiesubsidie is een subsidie die wordt verstrekt tot dekking
van een vooraf aanvaard maximaal negatief saldo van de exploitatie

van de activiteit. Weersinvloeden zullen mogelijk van nadelig invloed
zijn op de exploitatie, maar in dit geval is dus van tevoren een
maximaal bedrag van € 15.000,- bepaald, op basis van het tekort in
de begroting.
4. Conform de Nadere regel Evenementen, Sport en Cultuur dient de
aanvrager binnen 8 weken na einde van de gesubsidieerde activiteit

een inhoudelijk en financieel verslag in ten behoeve van de
vaststelling van de subsidie. Ook hierover brengt de SAC ESC een
advies uit. Als de gerealiseerde kosten lager en/of de gerealiseerde

inkomsten hoger zijn dan begroot en daarmee het exploitatietekort
lager of nihil, wordt de subsidie hierop aangepast. Ook hierover
neemt het college van B&W het uiteindelijke besluit. In de praktijk is
gebleken dat een garantiesubsidie niet altijd (volledig) wordt
uitbetaald.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,

