commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen
(VPP)
Openbare dossierstukken van de vergadering van 7 februari
2022

In deze bundel kan u de voor openbaarmaking vatbare dossierstukken bij de volgende
mededelingen vinden:
e) Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van Coronaveilige evenementen 2022
(korte presentatie - met bijlage voor de raadsleden)

e) Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van Coronaveilige evenementen 2022
(korte presentatie - met bijlage voor de raadsleden)

Openbare bijlage(n)
-

20220208_DO_VPP_presentatie_ondersteuning van coronaveilige evenementen.pdf

Subsidiereglement voor de financiële
ondersteuning van coronaveilige feestelijke
evenementen in 2022

7 februari 2022

CONTEXT & KERNCIJFERS
REGLEMENT
‘KNALDRANGFONDS’ 2021

•

> Begin 2021 lancering ‘Knaldrangfonds ’21’
° éénmalig, flexibel subsidiereglement

•

° aanvraag tussen €2.500 en €40.000

•

° 80% van gemaakte prod. en art. kosten inbrengen

•

° startbudget: €250.000

•

> Midden april 2021: aankondiging dat Gentse Feesten
niet doorgaan.
° budget GF toegevoegd aan dat van Knaldrangfonds

•

° + budget afgelaste wijkfestivals en stadskermissen

•

° totaalbudget: € 1 milj.

•

•

7 februari 2022
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Kerncijfers Knaldrangfonds 2021

•

•

194 dossiers
ontvangen
met aanvraag
Bij 9 dossiers
werd de subsidie
teruggevorderd
omdat het
evenement niet
plaatsvond

•

•

83 dossiers
kregen een
subsidie
Bij 2 dossiers
werd saldo van
30% niet
uitbetaald
wegens
onvoldoende
verantwoording

•

•

Totaalbedrag
uitgekeerd
803.320 €

2 dossiers die in
december
plaatsvonden zijn
nog niet
afgerekend

7 februari 2022
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CONTEXT REGLEMENT 2022

– Start van 2022 opnieuw gekenmerkt door onduidelijk kader voor
het organiseren van evenementen door coronamaatregelen.
Verwachting dat dit in 2022 nog gans het jaar het geval zal zijn.
– Veel (nieuwe) organisaties maakten kennis met reglement in 2021
– Nood aan tussenreglement in afwachting van vast reglement
– Met nieuwe versie voorzien we enkele aanpassingen t.o.v. het
reglement van vorig jaar, inspelend op de gesignaleerde noden en
de evaluatie van de vorige versie.

7 februari 2022
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Knaldrangfonds ‘21
Coronaevenementenfonds ‘22
Aanvrager kan zowel vzw, feitelijke Feitelijke verenigingen en
vereniging als vennootschap zijn. vennootschappen kunnen geen
aanspraak maken op deze
subsidie

Reden
Vennootschappen worden normaliter
nooit toegelaten om aanspraak te
maken op subsidies.
Het risico op hoofdelijke
aansprakelijkheid bij een feitelijke
vereniging is te groot.

Vzw’s die niet in aanmerking
komen:
Overheidsbesturen en
onderwijsinstellingen
Initiatieven met
partijpolitieke doeleinden
sportevenementen

Lijst uit 2021 wordt aangevuld
met volgende doelgroepen:
Evenementen tijdens de
Gentse Feestenperiode
Horeca en pop-upzaken
(zomerbars)
Stoeten
Dekenijen
Stadskermissen

De vermelde doelgroepen kunnen geen
aanspraak maken op het
coronaevenementenfonds, eventueel
wel op andere subsidies of middelen
via convenanten.

Indien evenementen op openbaar
domein georganiseerd werd, dan
publiek en gratis toegankelijk
organiseren.

Elk evenement dat een aanvraag
indient moet gratis en publiek
toegankelijk zijn, al dan niet op
openbaar domein georganiseerd.

In 2021 werden veel betalende
evenementen gesubsidieerd. Conform
beleid werd dit aangepast in reglement
2022.

Mogelijkheid om 2 evenementen
per jaar aan te vragen.

Er zijn minder middelen beschikbaar en
Mogelijkheid beperkt tot 1
dus kunnen minder evenementen
evenementaanvraag per jaar.
(Wel nog mogelijk dat evenement gesubsidieerd worden.
gespreid is over tijd en locatie.)

7 februari 2022
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Knaldrangfonds ‘21
Onderscheid tussen welk soort
vereniging de aanvraag doet, met
verschillend maximumbedrag (tot
€ 40.000).

Coronaevenementenfonds ‘22
Subsidiebedrag:
Maximaal 80% van de geraamde
subsidieerbare kosten, min. €
2.500 – max. € 25.000

Reden

Jurybeoordeling volgens 5 criteria
Beknopt samengevat:
Samenhorigheid versterken
Organisatorische en
inhoudelijke kwaliteit
Inspanning voor divers
publieksbereik
Financiële haalbaarheid (en
zelfvoorziening)
Laagdrempelig karakter

Zesde criterium toegevoegd:
Duurzaam karakter van het
feestelijk evenement.

Uitbetaling:
70% na aanvraag, 30% na
inbrengen bewijsstukken
Controle:
Na 2 maanden
Sancties:
Bij het niet doorgaan van het
evenement (of grondige wijziging)
kan de subsidie worden
teruggevorderd na advies van de
jury aan het college.

Gebruikelijke werkwijze.
Uitbetaling:
90% na aanvraag, 10% na
inbrengen bewijsstukken
Controle behapbaar maken voor de
Controle:
dienst.
Na 3 maanden
Sancties:
De terugvorderingsprocedure
wordt opgevolgd door stad Gent.

Er zijn minder middelen beschikbaar en
dus kunnen de evenementen niet in
dezelfde mate ondersteund worden als
in 2021.

Gemotiveerd advies kan leiden tot
minder discussie omtrent een beslissing
die genomen wordt door zowel de
dienst Feesten en Ambulante Handel,
als door het college van burgemeester
De jury moet een gemotiveerd
en schepenen. Het beoogt een
advies formuleren aan het college transparantere manier van werken en
van burgemeester en schepenen mogelijkheid tot inzicht van al dan niet
over de toekenning en het bedrag toekennen van de middelen naar een
organisator toe.

van de subsidie.
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BUDGET 2022

> In het knaldrangfonds van 2021 zat, o.a. door het afschaffen van de Gentse

Feesten, 1 miljoen euro, waarvan volgens de laatste schatting ca. € 800.000 werd
uitgekeerd.
> Dit jaar zal dit bedrag teruggebracht worden tot € 150.000 aangezien de

verwachting is dat de Gentse Feesten plaatsvinden zoals voorzien en de
bijhorende middelen dus niet voor deze subsidielijn beschikbaar zijn.
> Eventueel en in geval van afgelaste stadsevenementen (zoals bijvoorbeeld de

Gentse Feesten) kunnen deze toegewezen middelen aan deze subsidielijn
toegevoegd worden volgens dezelfde werkwijze van 2021.
7 februari 2022
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Inwerkingtreding reglement 2022 en
verspreiding naar werkveld

> Het reglement treedt in werking vanaf bekendmaking na goedkeuring door de

gemeenteraad.
> Het reglement heeft een duidelijke einddatum, 31 december 2022, en betreft

alleen evenementen die plaatsvinden in het werkjaar 2022.
> Het reglement blijft gelden, ook indien er bovenlokale beslissingen zouden komen

over een einde van de geldende coronamaatregelen.
> Persbericht na goedkeuring door gemeenteraad, website stad Gent, sociale media

dienst Feesten en Ambulante Handel

7 februari 2022
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Vooruitblik 2023

> Gezien de einddatum 31 december 2022 is het de bedoeling om in 2023 van start

te gaan met een langdurig reglement voor feestelijke evenementen.
> Bedoeling is om dit reglement voorjaar 2022 al voor te stellen en te laten

goedkeuren om een duidelijk kader voor organisatoren te scheppen.
> Stadskermissen en festivals als Copacobana, Dioniss en Bruudruusterrock worden

vanaf 2023 naar het langdurige reglement doorverwezen.
> Geeft voldoende tijd aan de stadskermissen om zich voor te bereiden qua

organisatie.
7 februari 2022
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Q&A

•

Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van feestelijke
corona-evenementen in 2022

