Bijlage 2

Aanpak herijking subsidies
Opdracht.
In 2020 worden alle subsidies herijkt. Dat betekent dat in eerste instantie op inhoud beoordeeld wordt of, en in welke mate, subsidies
bijdragen aan het realiseren van het beleid en de maatschappelijke doelen van de gemeente Meppel. Subsidies die hier niet aan
bijdragen zullen worden gestopt. Subsidies die voldoende bijdragen kunnen worden doorgezet. Bij deze laatste groep wordt
vervolgens onderzocht hoe hun bijdrage geoptimaliseerd kan worden. Dit noemen we de innovatiefase.

Uitvoering.
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Periode
Doel

April – mei 2020
Beoordeling

Mei – juni 2020
Besluiten

-Beoordeling subsidies
door gemeente,
-beoordeling subsidies
door subsidiepartijen zelf.

Gezamenlijk bespreken
beoordelingen door
gemeente en subsidiepartijen individueel,
-verslaglegging van elke
bespreking,
-afronding fase 2: overzicht
van subsidies met
beoordeling.

November-december 2020
Beoordelen
subsidieaanvragen 2021
-Beoordeling subsidieaanvragen 2021 aan de hand
van resultaten fase 2 en 3,
-advies subsidieverlening
2021 naar college,
-besluit subsidieverleningen
2021 door college,
-subsidieaanvragers
ontvangen besluit
-indien van toepassing,
bezwaarafhandeling.

2021 en verder
Vervolg innoveren

Activiteiten

Juni – oktober 2020
Innoveren en afspraken
vastleggen
-Vaststellen innovatiedoelen
2020 (denk aan: afstemming
activiteiten, samenwerking,
jaaragenda’s, deskundigheidsdeling, etc.),
-verbetering subsidie
activiteiten (beoordelingscriteria als uitgangspunt),
-aanpassen nadere regels
subsidies en start aanpassing
ASV (indien van toepassing).

Methode

Herijkingsinstrument

Overleg

Betrokkenen

Subsidie accounthouders
gemeente,
projectleider herijking.

Subsidiepartijen,
Subsidie accounthouders
gemeente,
projectleider herijking.

Startbijeenkomst,
werkgroepen
Subsidiepartijen,
Subsidie accounthouders
gemeente,
projectleider.

Opstellen beoordelingen,
adviezen, regelgeving.
Subsidie accounthouders
gemeente,
projectleider herijking,
juridische afdeling,
college.

Startbijeenkomst,
werkgroepen
Subsidiepartijen,
Subsidie accounthouders
gemeente,
projectleider.

Pilot
evenementen
subsidies
(zie bijlage)

Start januari 2020,
-Werkbijeenkomst maart
2020.
-ontwikkelperiode april –
mei 2020

Afronding en rapportage
pilot juni 2020

Resultaten pilot worden
gebruikt in innovatie fase
(fase 3)

Vaststellen
innovatiedoelen 2021

Bijlage
Pilot Evenementen subsidies.
Voor de evenement subsidies zal, gekoppeld aan de herijking subsidies, een pilot plaatsvinden. In de pilot zullen thema’s opgepakt worden die voor de
overige subsidies later dit jaar aan bod (kunnen) komen. De opbrengst van de pilot is tweeledig: - ervaring opdoen met innoveren binnen de subsidies en het actualiseren van de beoordelingscriteria van evenementsubsidies.
De pilot bestaat uit de volgende thema’s:
1
Het stimuleren van samenwerking binnen de ‘sector evenementen subsidies’ tussen de verschillende subsidiepartijen waarbij gestreefd wordt naar
een zo groot mogelijke zelfwerkzaamheid binnen deze sector.
2
Ten behoeve van de ‘sectorale samenwerking’ benoemen van een deskundige en onafhankelijke partij (Eventdesk Meppel) die de subsidiepartijen
verbindt, organiseert, activiteiten afstemt en de kwaliteit van de evenementen bewaakt.
3
Bedenken en uitwerken van een nieuwe wijze financiële waardering van gesubsidieerde evenementen.
4
Het samenvoegen van:
- het beschikbare subsidiebudget ten behoeve van evenementen. Zie subsidieplafonds, 5.8.3 programmabegroting 2020.
- overige evenement subsidies zoals opgenomen binnen de begroting 2020.
Deze subsidiepotjes onderbrengen in één budget met één inhoudelijke en organisatorische aansturing.
De pilot is gestart op 30 januari 2020 en zal begin juni 2020 afgerond worden met een rapportage. Onderdeel van de pilot is een werkbijeenkomst voor de
betrokken evenement subsidiepartijen op 18 maart 2020. De ervaringen en kennis opgedaan met de pilot wordt gedeeld met de overige subsidiepartijen en
gebruikt binnen het vervolg van het programma herijking subsidies. Met deze pilot worden de College Uitvoeringsprogramma actiepunten voor
evenementen gerealiseerd.

College Uitvoeringsprogramma: evenementen.
Meppel is een evenementenstad en dat is een unique selling point. We willen meer focus op de verbinding van evenementen met cultuur en de
binnenstad. We willen bezien hoe we evenementen kunnen stimuleren om door te ontwikkelen, zodat zij het visitekaartje voor Meppel blijven.
Daarvoor bekijken we ook ons eigen subsidiestelsel, waarbij we eigen verantwoordelijkheid en innovatie van de evenementen een belangrijk onderwerp
vinden. Daarbij willen we de kwaliteit van de grotere evenementen waarborgen. We bekijken op welke manier we de partijen kunnen faciliteren, zodat
deze evenementen op een goede manier kunnen plaatsvinden met zo weinig mogelijk administratieve rompslomp. Wij organiseren de ondersteuning
van grote en kleine evenementen. We bekijken of Eventdesk hierbij een rol kan spelen. Onder andere door toenemende veiligheidskosten, onderzoeken
we met welke extra middelen wij als gemeente hieraan willen bijdragen. Conform wet- en regelgeving blijft de organisator van een evenement
verantwoordelijk voor de veiligheid.

