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Voorgesteld besluit 
1. StEP Noordoostpolder voor het jaar 2021 een subsidie van maximaal € 100.370 verlenen voor de 
uitvoering van diverse activiteiten;  
2. StEP Noordoostpolder voor 2021 een incidentele subsidie van € 10.000 verlenen ten behoeve van 
de organisatie van het Uit-je-tent festival;  
3. De subsidie die StEP boven dit bedrag heeft aangevraagd, afwijzen;  
4. De onder 1. en 2. genoemde subsidies volledig bevoorschotten in 4 gelijke termijnen;  
5. De gemeenteraad informeren. 
 
 
Inleiding 
Stichting Evenementen & Promotie Noordoostpolder (StEp) heeft een subsidieaanvraag over 2021 
gedaan van in totaal € 115.000. Dit is voor het uitvoeren van verschillende activiteiten, zoals het 
Tulpen- en Pieperfestival o.a. De aanvraag is inclusief een incidentele subsidie voor het organiseren 
van het zogenaamde ‘Uit-Jetent festival’.  
Uit de aangeleverde begroting van StEP over 2021 blijkt dat er € 100.000 benodigd is, en voor Uit-je-
tent € 10.000. De totale subsidieaanvraag resulteert in een geraamd tekort van € 4.000 welke aan de 
bestaande egalisatiereserves van StEP wordt onttrokken. Voorgesteld wordt een subsidie te verlenen 
van € 100.370. Dit is inclusief de voorgenomen maatregel (structurele bezuiniging) en indexering. 
Voor het organiseren van het festival Uit-je-tent wordt een incidentele subsidieverlening voorgesteld. 
 
Beleidsreferentie 

 Algemene subsidieverordering Gemeente Noordoostpolder 

 Sociaal Economisch Beleid 2020-2024 

 Nadere regels verzorgen recreatief toeristische informatie en bevorderen toerisme 
 
 
Doelstelling 
Vergroten van de aantrekkelijkheid van Noordoostpolder als woon-, werk en recreatiegebied voor 
inwoners, toeristen/recreanten en het bedrijfsleven.  
 
 
Argumenten 
1.1 StEP levert een bijdrage aan de toeristische beleidsvoornemens en gebiedspromotie  

De stichting voert activiteiten uit die bijdragen aan een landelijke bekendheid en het vergroten van 
de aantrekkelijkheid van de Noordoostpolder als woon-, werk- en recreatiegebied. Kort 
samengevat komt dit neer op: 

 het organiseren van verschillende publieksevenementen voor inwoners, 
toeristen/recreanten en bedrijfsleven welke aansluiting vindt bij het sociaal economisch 
beleid; 

 vernieuwing van de evenementen; 

 zichtbaarheid in lokale en regionale media en free publicity; 

 samenwerkingen met ondernemers en promotieorganisaties; 

 vertellen van het verhaal van Noordoostpolder en;  

 participatie in landelijke promotiecampagnes 
  
 



 
1.2 De aanvraag past binnen het subsidiebeleid 
De subsidiering vindt plaats op grond van de Algemene Subsidieverordering Noordoostpolder  
 
1.3 Het aangevraagde bedrag past binnen het vastgestelde subsidieplafond 
De beschikking tot verlening van zowel de structurele als incidentele subsidie aan StEP past binnen 
het door de raad aangegeven subsidieplafond. 
 
4.1 Op grond van artikel 4:95 Awb kunnen we het bedrag volledig bevoorschotten.  
Wij bevoorschotten de beschikking tot subsidieverlening voor 100% in 4 kwartalen (januari, april, juli 
en oktober) in 2021 tenzij in 2021 blijkt dat huidige maatregelen in verband met de Corona-crisis 
invloed hebben op de organisatie van de evenementen. Zie ook onder argument 1.1.  
 
 
Kanttekeningen 
1.1 Onzekerheid t.b.v. organisatie evenementen door Cornonacrisis  
Op dit moment is het niet mogelijk om grootschalige evenementen te organiseren voor bewoners van 
de Noordoostpolder of bezoekers aan het gebied. We hopen, net als StEP dat dit binnenkort 
verandert. Eerder dit jaar is besproken hoe we om gaan met de subsidiebeschikking voor 2021. We 
verlenen de subsidie conform aanvraag en zullen net als andere jaren na afloop van het jaar een 
evaluatie inplannen waarin ieder evenement ( 7 evenementen in totaal) besproken wordt. Mogelijk zal 
dit leiden tot terugvordering in 2022. 
1.2 Daarnaast is er nog de  vaststelling voor 2020. Hierover wordt op korte termijn (begin 2021) een 
vervolgafspraak gemaakt om duidelijkheid te verschaffen over de terugvordering van de in 2020 
verstrekte subsidie. 
 
 
Planning/Uitvoering 
De organisatie van de evenementen waarover deze subsidie gaat, vindt plaats in kalenderjaar 2021. 
Na uw besluit wordt de subsidiebeschikking 2021 toegezonden aan StEP. 
 
 
 
Bijlagen 

 Activiteitenplan 2021 

 Begroting 2021 

 Verleningsbeschikking 2021 
 


