
Meerdere subsidiebudget-scenario’s uitwerken in de Startnotitie 
Evenementenbeleid 2023-2026

De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 3 oktober 2022 ter 
vaststelling van de “Startnotitie evenementenbeleid 2023-2026

Constaterende dat

- Tilburg als 7e stad van Nederland een relatief mager subsidiebudget 
beschikbaar stelt (plek 23 op de G50 evenementenmonitor)
- Onderzoek van de “Karel de Grote Hogeschool” bevestigd dat het 
subsidiebudget van de gemeente “relatief laag” is (presentatie 17-1-2019)
-De Startnotitie aangeeft dat er geen extra budget is voor het “organiseren van 
een stadsbreed inclusief evenement” (blz. 2/punt2)
- De Startnotitie aangeeft dat het nu beschikbare budget minimaal nodig is om 
“het evenementenaanbod op peil te houden” (blz. 2/punt 4) 
- Ondernemers behoefte hebben aan iconische evenementen
- Het Bestuursakkoord spreekt over “het borgen van het huidige niveau van 
onze evenementensubsidies en het geven van een extra impuls voor 
evenementen” en tevens over “het halen van een topsportevenement naar onze 
stad”

Overwegende dat

In de vorige periode al moties over het evenementenbeleid aan de orde zijn 
geweest van o.a. D’66 en Lokaal Tilburg die oproepen te “investeren in 
groeibriljanten” en “niet te bezuinigen op het subsidiebudget”.
Evenementen een belangrijke bijdrage leveren aan een stad die “groeit, bloeit en
bruist” en tevens kunnen bijdragen aan een imagoversterking van Tilburg
De Raad een keuze moet kunnen maken op basis van een voorstel met minimaal 
3 verschillende scenario’s en budgetten die beter passen bij de ambities van onze
stad en de ambities in het Bestuursakkoord. 



Roept het College op

Voor het nieuwe Evenementenbeleid minimaal 3 scenario’s uit te werken incl. 
de bijbehorende subsidiebudgetten. Hierbij als basis het evenementenbudget in 
het Bestuursakkoord te gebruiken en tevens scenario’s waarbij het aanbod 
versterkt en/of vergroot wordt met een of meerdere iconische evenementen, 
liefst voor een breder publiek.

De uiteindelijke keuze van de Raad, waar nodig,  financieel te verwerken in de 
tussenrapportage

Namens;

Lokaal Tilburg,  Frans van Aarle
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