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Onderwerp : Initiatiefvoorstel instellen subsidie voor volksfeesten en andere eenmalige feesten  

ter gelegenheid van een bijzondere  gebeurtenis.  

 

 

 

Aan de raad van de gemeente Roosendaal. 

 

 

 

1. Inleiding 

 

Op grond van artikel 36 van het Reglement van orde voor de vergadering van de gemeenteraad 

wordt dit initiatiefvoorstel aan de raad voorgelegd. 

 

2. Voorstel 

 

De gemeenteraad van de gemeente Roosendaal draagt het college op om: 

A. in de begroting 2013 een structureel budget van  €48.600 op te nemen ten behoeve van de 

financiering van volksfeesten en stad en dorpsvieringen; 

B. het college op te dragen deze financiële ondersteuning onder te brengen in de nog te 

wijzigen subsidieregeling en deze ter vaststelling en voorzien van criteria en 

verantwoordingsvereisten aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen  

  

 

3. Motivering/toelichting 

Met dit voorstel wordt het college opgedragen om in de begroting 2013 jaarlijks een budget op te 

voeren ter financiering van volksfeesten zoals bijvoorbeeld  RoosendaalsTreffen,en andere breed 

toegankelijke en gewaardeerde feesten t.b.v. de viering van speciale gelegenheden.  

Voorbeelden in de toekomst zijn: Wouw 800 of Roosendaal 225 jaar Stadsrechten. 

 

Binnen de uitwerking van de transitie “ Anders subsidiëren” zal met name de post 

waarderingssubsidie nog nader ingevuld dienen te  worden.  In aanvulling op de uitgangspunten 

aangegeven binnen de transitie wijkgericht werken is deze financiële ondersteuning met name 

bedoeld om volksfeesten en stad en dorpsvieringen te ondersteunen. Deze festiviteiten die, door 

hun traditie, aandacht, massaliteit of specifiek karakter, een belangrijke verbindende rol in de 

maatschappij kunnen vervullen, worden alleen daardoor al per definitie breed gewaardeerd en 

verdienen daarmee naast immateriële ook financiële ondersteuning.  

 

Doelgroepen: het gaat hier ook om de activiteiten voor in principe alle doelgroepen maar zal zich 

met name richten op  kinderen in het bijzonder. De activiteiten hebben tot doel: versterking van de 

maatschappelijke cohesie.  

 

In de nader uit te werken regeling kunnen de volgende punten opgenomen worden:  

• De Criteria voor de besteding moeteen nog nader geformuleerd worden en zullen ter 

vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd worden ; 

• Binnen de verantwoording zullen de stichtingen en verenigingen moeten specificeren aan 

welke activiteiten de middelen besteed zijn en aan welke bestedingsdoelstellingen ze te 

relateren zijn.    



• In de regeling worden in ieder geval de volgende voorbeelden  

• opgenomen:  

Volksfeesten  

- Sinterklaasviering 

- Carnaval/Vastenavondviering 

- Koninginnendagviering 

- 4&5-mei vieringen 

- Vieringen i.h.k.v. de Van Engelbrecht Nassau Kazerne 

- Vieringen i.h.k.v. Stadsrechten, bestaansrechten en andere  

 

Stad/dorpsvieringen 

- Kerstvieringen 

- Oud&Nieuwjaarsvieringen (zoals:Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Roosendaal) 

- RoosendaalsTreffen 

- Overige vieringen  

 

4. Consequenties 

Vooralsnog wordt voor 2013 een bedrag hiervoor geraamd van €48.600. (volksfeesten €12.600, 

RoosendaalsTreffen €27.000 en Nieuwjaarsreceptie € 9.900). In dit bedrag is rekening gehouden 

met de vigerende bezuiniging van 10%. Voor de daarop volgende jaren wordt per jaar de voeding 

bepaald. De op te bouwen reserve mag binnen dit budget  oplopen tot een bedrag van maximaal 

€50.000. 

 

De dekking kan gezocht woorden binnen de bestaande budgetten en restanten.  Indien meer 

middelen nodig zijn dan in het budget voorradig is kan tevens geput worden uit de aan de 

wijktoegekende budgetten. Hiermee wordt  aansluiting gezocht bij de verdere ontwikkeling van de 

wijkgerichte aanpak. In samenspraak met de bewoners kan extra financiële ruimte gevonden 

worden.  Hiermee wordt gedoeld op de wijkbudgetten die toegekend  worden voor de inrichting, 

beheer en onderhoud van de openbare ruimte maar ook voor welzijnsactiviteiten  

 

 

Namens de fractie van de VLP, 

 

Arwen van Gestel     

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


