
Raadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad
Van: het college
Datum: 28 september 2021
Onderwerp: subsidiëring activiteiten en evenementen rondom een jaarthema
Doel: ter kennisname/ter informatie
Aanleiding: informatie algemeen
Aard informatie: openbaar
Aantal bijlagen: 1

Aanleiding
Vanuit de budgetten van cultuur, projectsubsidies en ‘Dromen. Doen. Heusden’ worden elk jaar 
diverse activiteiten en evenementen ondersteund. Tot nu toe is elke initiatiefnemer vrij om binnen de 
reguliere kaders van de bijbehorende regeling rondom elk mogelijk thema of onderwerp een activiteit 
of evenement te organiseren. Hierdoor is er gedurende een jaar een veelvoud aan activiteiten en 
evenementen. Er wordt vanuit eerdere ervaringen en input vanuit het werkveld de behoefte gevoeld 
om evenementen en activiteiten te organiseren vanuit een jaarthema. We hebben daarom besloten tot 
een nieuwe aanpak waarin gewerkt gaat worden met een jaarthema. Dit jaarthema wordt 
aangedragen door onze inwoners en dient als kapstok voor initiatiefnemers. Om dit te realiseren 
zullen ook (een deel van) de budgetten voor cultuur, projectsubsidies en ‘Dromen. Doen. Heusden’ 
(DDH) worden samengevoegd.

Informatie
Ervaringen met samen invulling geven aan een thematisch jaar werden al opgedaan in het Jeroen 
Boschjaar (2016), bij Heusden 700 (2018) en 75 jaar Vrijheid Heusden (2019). Ook de DDH-dag van 
2017 werd met veel verschillende partijen georganiseerd en bood inspiratie om aan te haken bij 
elkaars initiatieven. Een structurele werkvorm voor jaarthema’s biedt houvast voor initiatiefnemers en 
levert voor inwoners onder de geboden ‘themaparaplu’ een herkenbaar aanbod op. 
Elke organisator kan op deze manier naar zijn of haar inzicht invulling geven aan het jaarthema. 
Vanuit het eigen perspectief op cultureel, historisch en/of economisch/recreatief vlak. Daarnaast wordt 
hiermee ook samenwerking en uitwisseling tussen initiatiefnemers gerealiseerd en gezorgd voor 
samenhang in de activiteiten en evenementen in een bepaald jaar.

Het werken met een jaarthema zorgt voor meer duidelijkheid voor inwoners. Een jaarthema biedt een 
kapstok voor initiatiefnemers en die biedt ruimte voor vele uitwerkingen op én tussen verschillende 
beleidsterreinen; cultuur, historie, sport en bewegen en welzijn. De initiatiefnemers kunnen binnen hun 
eigen scope en expertise maatwerk leveren en zo wordt het aanbod binnen de gemeente verbreed en 
versterkt. 
Verbinding wordt gevoeld door met elkaar in te zetten op een gezamenlijk gekozen thema. 
Verbindingen tussen activiteiten en initiatiefnemers worden makkelijker gelegd en het draagvlak wordt 
vergroot. Hierdoor wordt ook kennis met elkaar gedeeld en wordt het aanbod zichtbaarder en 
(kwalitatief) versterkt.
De input en daadwerkelijke keuze voor het jaarthema komt vanuit inwoners. We willen hun 
betrokkenheid graag vergroten en mogelijk brengt dit hen op het idee om zelf ook een activiteit of 
evenement te gaan organiseren. Voor de inwoners levert dit een breed scala aan activiteiten op wat 
aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners zelf.



Korte schets van de regeling
De regeling richt zich op instellingen, verenigingen en overige rechtspersonen in onze gemeente, die 
activiteiten en evenementen willen organiseren die bijdragen aan het vastgestelde jaarthema voor het 
betreffende jaar1. Het jaarthema wordt bepaald in het jaar voorafgaand aan het betreffende themajaar. 
Hiervoor wordt aan inwoners gevraagd om ideeën voor thema’s. Het jaarthema moet voldoende 
richting geven, maar ook ruimte bieden om het te verbinden aan cultuur, historie, sport en bewegen en 
welzijn. Als college bekrachtigen we vervolgens het jaarthema en daarna kunnen de aanvragen 
worden ingediend. De initiatiefnemers geven daarna zelf aan, gefaciliteerd door de gemeente, hoe het 
totaalbudget verdeeld kan worden. Eind oktober/ begin november volgt de formele toekenning van de 
subsidie, waarna de initiatiefnemers kunnen starten met het verder uitwerken en organiseren van hun 
evenement. 

Jaarthema 2022
Wij hebben besloten om voor 2022 het jaarthema al vast te stellen, zodat daarmee al gewerkt kan 
worden. Komend jaar staat in teken van jubilea, zoals het 25-jarig bestaan van de gemeente 
Heusden, en de behoefte die er is bij iedereen om na de corona weer de mogelijkheid te hebben om 
samen te kunnen vieren. Hiermee wordt het thema ‘2022 een jaar om te vieren!’.

Aanpassing subsidieregeling
Het werken met een jaarthema heeft een aanpassing tot gevolg van de ‘Subsidieregeling 
maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2021’. Wij hebben besloten om hiervoor de ‘Tweede 
wijziging Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2021’ vast te stellen. 

Inzet van middelen
Door een gezamenlijk jaarthema ontstaan meer samenhangende activiteiten. Door de budgetten van 
projectsubsidies, Cultuur op Koers en DDH samen te voegen, ontstaat er een budget dat ook meer 
mogelijkheden biedt voor grootschalige evenementen die onze gemeente op een positieve manier in 
de publiciteit brengen. Dit leidt tot een totaalbudget van € 45.000. De huidige budgetten vallen onder 
verschillende programma’s. Het samenvoegen van de budgetten wordt opgenomen in de tweede 
bestuursrapportage 2021.

Evaluatie
Na 2024 zullen we het werken met het jaarthema evalueren.

Bijlagen:
• Tweede wijziging Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2021. 

1 Om toch ruimte te houden voor mogelijk maken, behoudt het college de mogelijkheid om in uitzonderlijke 
gevallen activiteiten alsnog te financieel te ondersteunen.



Tweede wijziging Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2021

Het college van de gemeente Heusden,

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening,

besluit:

vast te stellen de navolgende: 

Tweede wijziging Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2021

inhoudende dat artikel 21 als volgt komt te luiden:

Artikel 21: Jaarthema
21.1: Beleidsdoel
a. Het realiseren van verbinding tussen organisatoren van activiteiten en evenementen door in te 
zetten op een gezamenlijk gekozen jaarthema; 
b. Het met een eenmalige bijdrage ondersteunen van activiteiten en evenementen die inhoudelijk 
passen in het vastgestelde jaarthema voor het betreffende jaar.  
c. Inwoners een breed en herkenbaar aanbod van activiteiten en evenementen aan te bieden dat 
aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners.

21.2: Subsidiabele activiteiten
Activiteiten en evenementen op het terrein van cultuur, historie, sport en bewegen en welzijn die 
passen in het vastgestelde jaarthema. 

21.3: Doelgroepen
De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een projectsubsidie:

• instellingen, verenigingen en overige rechtspersonen uit de gemeente Heusden.

21.4: Subsidiebudget
Voor activiteiten en evenementen die passen in het jaarthema is jaarlijks in totaal een subsidiebudget 
van € 45.000 beschikbaar. 

21.5: Proces
a. het college bepaalt een jaarthema in het jaar voorafgaand aan het betreffende themajaar; hiervoor 
vraagt het college aan inwoners om ideeën voor thema’s;   
b. het college bekrachtigt het gekozen jaarthema;
c. het college biedt gelegenheid voor het indienen van initiatieven voor een jaarthema;
d. in september/ oktober volgt er een gezamenlijk overleg met alle initiatiefnemers gefaciliteerd door 
de gemeente. In dit overleg geven de initiatiefnemers aan hoe het totaal budget verdeeld kan gaan 
worden en stemmen zij de activiteiten en evenementen af; 
e. eind oktober/ begin november volgt de formele toekenning van de subsidie door het college. 

21.6 Uitzonderingsclausule
Het college heeft de bevoegdheid om in incidentele gevallen activiteiten die een duidelijke 
meerwaarde hebben voor de gemeente Heusden, maar die niet aansluiten bij het jaarthema, 
financieel te ondersteunen. 

Deze wijziging treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.



Aldus besloten in de vergadering van het college van de gemeente Heusden, gehouden op 
28 september 2021. 

De secretaris, de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees


