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Afdeling/eenheid/cluster:MO Projectnaam: Bijl.4 Datum: Steller: 
   8 december 2021 A Richardt-Kazemier 

 
Portefeuille: V 
 
Onderwerp: subsidieverlening StEP 2022 
 
Voorgesteld besluit 
1. StEP Noordoostpolder voor het jaar 2022 een activiteitensubsidie verlenen van maximaal € 109.370 
en deze subsidie volledig te bevoorschotten in 4 termijnen.  
2. De gemeenteraad informeren. 
 
Inleiding 
Stichting Evenementen en Promotie (StEP) heeft op 30 september 2021 de subsidieaanvraag 2022 
ingediend. StEP vraagt een activiteitensubsidie van € 109.370 aan. Het bedrag is inclusief € 10.000 
voor het evenement Uit-jeTent, conform hun begroting. Volgens onze begroting is er voor StEP in 
2022 € 111.650 beschikbaar, inclusief Uit-je Tent en indexering. De aanvraag kan op basis van onze 
begroting dus worden toegekend.  
 
De subsidieaanvraag is compleet en voor de deadline van 1 oktober ingediend en is ontvankelijk. 
Dit jaar en in 2022 zal StEP met de gemeente samenwerken om de Gebiedsmarketing verder uit te 
werken. Zij wenst daar een rol bij te blijven vervullen; dit kan tot gevolg hebben dat de 
subsidieafspraken hierop nog worden aangepast en in onderling overleg anders worden 
vormgegeven.   
 
Voor StEP is het van belang tijdig te weten dat de subsidies over 2021 en 2022 hoger zijn dan voor 
2023 en verder (en dat er dus vanaf 2023 op minder subsidie vanuit de gemeente kan worden 
gerekend). Voor 2023 en verder is dit € 102.050, inclusief Uit-je Tent. Dit onderwerp nemen we mee in 
de beschikking. Uit het gesprek over de subsidieverlening en toekenning met StEP blijkt dat de 
komende bezuiniging geen problemen zullen opleveren, omdat er (onder meer door de corona 
compensatieregelingen) een reserve is opgebouwd. 
 
Doelstelling 
Het gericht bijdragen aan landelijke bekendheid en vergroten van de aantrekkelijkheid van de 
Noordoostpolder als woon-, werk en recreatiegebied door het organiseren van publieksevenementen 
voor inwoners, toeristen, recreanten en het bedrijfsleven.  
 
Argumenten 
1.1 StEP levert bij de uitvoering van haar activiteiten een bijdrage aan de realisering van de 

toeristische beleidsvoornemens en gebiedsmarketing van de gemeente.  
De stichting geeft uitvoering aan de door gemeente bepaalde activiteiten: het gericht bijdragen 
aan landelijke bekendheid en 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, bezoekers en 
bedrijfsleven; 

 vernieuwing van de evenementen; 

 zichtbaarheid in lokale en regionale media en free publicity; 

 samenwerken met ondernemers en promotieorganisaties zoals Visit Flevoland; 

 vertellen van het verhaal van Noordoostpolder; 

 participeren in landelijke promotiecampagnes.  
 
1.2 De aanvraag is passend binnen het subsidiebeleid 
De subsidiering vindt plaats op grond van de Algemene Subsidieverordening Noordoostpolder, en op 
de nadere regels van 23 december 2014. Dat zijn de Nadere regels bevordering naamsbekendheid en 



 

 

imago van Noordoostpolder door het organiseren van publieksevenementen. Uit het ingediende 
activiteitenplan 2022 blijkt voldoende dat aan de voorwaarden uit deze nadere regels kan worden 
voldaan. 
 
1.3 Het aangevraagde bedrag past binnen het vastgestelde subsidieplafond 
De hoogte van de aangevraagde subsidie 2022 past binnen het bij de Perspectiefnota 2022-2025 
vastgestelde subsidieplafond voor 2022. 
 
2.1 Op grond van artikel 4:95 AWB kunnen we het bedrag volledig bevoorschotten.  
Wij bevoorschotten de beschikking tot subsidieverlening voor 100% in 4 termijnen: namelijk in januari, 
april, juli en oktober 2022. 
 
Kanttekeningen 

 In de beschikking nemen we een passage op over de voorgenomen bezuinigingen vanaf 
2023. Dit betreft een eerder besluit tot bezuiniging van structureel € 10.000 per jaar, vanaf 
2021 en de verzachtingen van de bezuiniging van € 9.600 voor de jaren 2021 en 2022. Vanaf 
2023 wordt de voorgenomen bezuiniging in volle omvang (€ 10.000) zichtbaar in een lagere 
subsidieverlening. Het onderwerp van subsidieaanpassing wordt meegenomen in het 
geplande gesprek over 2021 en de beperkte uitvoering van activiteiten vanwege 
coronamaatregelen. Vanwege het positieve resultaat van de stichting in 2020 en waarschijnlijk 
ook in 2021, mede als gevolg van de corona compensatieregelingen (NOW/ TVL) voorzien we 
overigens hierdoor geen problemen. 

 Verder komen er gesprekken over mogelijke aanpassingen in de subsidies vanwege de 
uitvoering van de strategische gebiedsmarketing met de partners, waaronder StEP.  

 
Planning/Uitvoering 
De organisatie van de evenementen heeft betrekking op begrotingsjaar 2022. Na uw besluit wordt de 
subsidiebeschikking 2022 toegezonden aan StEP. 
 
Bijlagen 

 Subsidieaanvraagformulier 2022 

 Activiteitenplan 2022 

 Begroting 2022 

 Verleningsbeschikking 2022 
 


