
 

 

 

Toelichting Subsidieregeling Evenementen 

De subsidieregeling Evenementen gemeente Noardeast-Fryslân geeft aan voor welke activiteiten subsidie 

kan worden verstrekt. Het is een uitwerking van artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Noardeast-

Fryslân (Asv).  Daarin is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders bij subsidieregeling kan 

vaststellen welke activiteiten in aanmerking kunnen komen voor subsidie.  

Met het instellen van subsidieregelingen wordt voldaan aan de bepalingen van artikel 4:23 van de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb), waarin is voorgeschreven dat subsidie slechts kan worden verstrekt op 

grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Het is 

overigens niet voorgeschreven om voor alle gemeentelijk subsidies afzonderlijke subsidieregeling vast te 

stellen. Met name in die gevallen waarin de te subsidiëren activiteiten slechts door één of een zeer gering 

aantal subsidieontvangers wordt verricht, kan worden volstaan met het vermelden van de naam van de 

subsidieontvanger en de maximumsubsidie per ontvanger in de begroting.  

Als blijkt dat een aanvraag voor  de subsidieregeling Evenementen  gemeente Noardeast-Fryslân meer past 

bij de regeling  Keunst en Kultuer gemeente Noardeast-Fryslân of de regeling Ynwenners yn beweging 

gemeente Noardeast-Fryslân, dan  gaat die voor.  

Artikelsgewijze toelichting 

Van de artikelen die hieronder niet worden toegelicht, spreekt de inhoud voor zichzelf.  

Artikel 1.1 Begripsbepalingen                                                                                                                    

Evenementen met meer dan 5.000 bezoekers zijn strategisch van belang voor de gemeente Noardeast-

Fryslân. Het gaat om evenementen met een gemeentegrens overstijgende provinciale, nationale of 

internationale bezoekersstroom in combinatie met nationale of internationale programmering. Deze 

evenementen zijn onderscheidend door hun programmering en doelgroep. Zij vormen voor mensen uit 

binnen- en buitenland een reden om onze gemeente te bezoeken. 

Artikel 1.2. Algemene subsidieverordening 

Naast de Subsidieregeling Evenementen is ook de Asv van toepassing op de subsidiëring van de 

activiteiten. Regelt de Subsidieregeling Evenementen iets anders dan de Asv, dan gaat de Subsidieregeling 

Evenementen voor.  

Artikel 1.3. Doel van de regeling 

De in dit artikel genoemde programma’s Mienskip en Wurk, Bedriuw en Rekreaasje zijn onderdeel van de 

Programmabegroting Noardeast-Fryslân. De hoofddoelstelling van het programma Mienskip is: behouden 

en versterken van vitale gemeenschappen en van de leefbaarheid. Een laagdrempelig aanbod van culturele 

activiteiten draagt hieraan bij. De hoofddoelstelling van het programma Wurk, bedriuw en Rekreaasje is: 

Behouden en streven naar een gezond ondernemersklimaat en een van de kerndoelen is: Een betere 

uitstraling als aantrekkelijke en gastvrije gemeente om te recreëren en te verblijven. 

Artikel 1.4. Doelgroep 

Subsidies kunnen alleen worden toegekend aan rechtspersonen zonder winstoogmerk. Dit betekent dat 

subsidies  worden verleend aan stichtingen en verenigingen. In bijzondere gevallen kan hier door middel 

van de hardheidsclausule van worden afgeweken.  

Artikel 1.5. Toegankelijkheid 

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte bevat sinds 2017 een norm voor 



 

 

algemene toegankelijkheid. Het gaat om ‘eenvoudige voorzieningen’. Als het verbeteren van 

toegankelijkheid ‘onevenredig belastend’ is, hoeft het niet. 


