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Vragen en antwoorden 

Vraag 1  

Om zicht te houden op de werkelijke kosten voor een evenementen is transparant Transparante 

kostentoerekening nodig. In dit voorstel draagt de gemeenten aan een evenement bij door het 

inzetten van materieel en menskracht  

Wie draagt zorg voor een transparant kostenoverzicht en doet de verantwoording naar 

gemeenteraad? 

Antwoord 1 

In de P&C-cyclus worden de kosten door het college verantwoord. Dit is ook opgenomen in 

beslispunt 3 van het voorstel.  

Vraag 2 

Hoe hoog is de jaarlijkse subsidie aan de SER?  

Verzorgen zij hèt jaarlijkse evenement?  

Antwoord 2 

De jaarlijkse subsidie aan de SER bedroeg voor 2020 € 67.872. De SER organiseert jaarlijks het 

RadioNL-feest op het Koningsplein.  

  



Vraag 3 

Komt deze subsidie bovenop de doorgeschoven Schaatsbaansubsidie2020? 

Antwoord 3 

Omdat er een aantal evenementen in 2020 niet door zijn gegaan, is een gedeelte van de jaarlijkse 

subsidie van de SER niet uitgegeven. Dit gedeelte van de subsidie blijft beschikbaar voor de 

Schaatsbaan, mocht deze in december 2021 gehouden worden.  

Vraag 4 

PvdA Ridderkerk is voorstander van evenementen en steun vanuit de gemeente. 

Wie controleert de reclame-uitingen (vooraf/tijdens) bij een evenement?  

Ziet u de uiting van de gemeenten op een evenement als prominent of bescheiden?  

Antwoord 4 

De boa’s nemen de controle van reclame-uitingen mee in de controle van een evenement.  

Zoals in de motie inzake nieuw evenementenbeleid (2019-43) wordt gevraagd zal het college de 

betrokkenheid van de gemeente tijdens evenementen zichtbaar aangeven. 

Vraag 5 

Er wordt voorgesteld om aan het einde van de volgende periode te evalueren. Dat is een lange 

tijd. Bent u het met ons eens dat er een tussentijdse evaluatie gewenst is na bijvoorbeeld drie jaar 

niet beter? Waarom wel/niet?  

Antwoord 5 

Het jaar 2021 gaat voor evenementen nog een bijzonder jaar worden. Het is maar de vraag of 

grootschalige evenementen gehouden kunnen worden. Hierdoor is voor de evaluatie bewust 

gekozen voor 5 jaren, zodat er geput kan worden uit ervaringen van een aantal jaren. 
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