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Inleiding 
Jaarlijks heeft de gemeente voor de ondersteuning van evenementen circa € 600.000 beschikbaar. 
Op grond van de hoofdstuk 7 van de verordening ‘Culturele Activiteiten 2014’, kan het College 
besluiten een subsidie te verlenen aan een organisator van een evenement. Voor de inzet van dit 
plafondbudget zijn keuzes noodzakelijk op het gebied van inhoud en toegevoegde waarde van 
evenementen.  
Deze handleiding is in combinatie met het beoordelingsformulier (bijlage) in 2018 ontwikkeld om zo 
objectief en consequent mogelijk subsidieaanvragen te toetsen, te borgen en keuzes te maken.   
 
Evenementenbeleid 
Het evenementenbeleid 2014 met bijbehorend toetsingskader voor aanvragen om een 
evenementensubsidie is het uitgangspunt. Dit beleid is door het college op 11 november 2014 
vastgesteld. Om beter inzicht te krijgen in de (kwalitatieve) ontwikkeling van  het 
evenementenprogramma, dat door de gemeente wordt ondersteund met subsidie is bijgevoegd 
beoordelingsformulier ontwikkeld.  
 
Naast de ontwikkeling van deze methode is een monitor ontworpen door Kennispunt Twente.  
De monitor ‘Evenementen’ is onderdeel van de website binnenstadsmonitorenschede.nl en geeft op 
basis van bepaalde berekeningen van smart data een beeld in grafiekvorm van het publieksbereik 
van evenementen die met name in de binnenstad plaatsvinden. Deze informatie maakt overigens 
geen onderdeel uit van de toetsing van aanvragen. Immers betreft het informatie, over het 
evenement, die pas achteraf bekeken en beoordeeld kan worden. Op termijn kunnen beide 
instrumenten helpen bij het verder ontwikkelen naar een gevarieerd en attractief 
evenementenprogramma. 

Toetsingsmethode 
Op basis van het toetsingskader en de set criteria van het evenementenbeleid is het 
beoordelingsformulier gebouwd en ingedeeld naar 4 hoofddoelen en 13 subdoelen. In deze 
handleiding staat beschreven hoe de doelen en criteria te interpreteren en te beoordelen. 

De 4 hoofddoelen waarop beoordeeld wordt, zijn: 

• Het imago van het evenement 

• De economische waarde van het evenement 

• De innovatie en ontwikkeling van het evenement 

• De maatschappelijke waarde van het evenement 
 
Elk hoofddoel is zoals genoemd onderverdeeld in een aantal subdoelen. Voor elk subdoel zijn punten 
te scoren. Wordt er bijvoorbeeld uitstekend gescoord bij een subdoel dan kun je hier punten voor 
krijgen, bij niet voldaan worden geen punten toegekend. Elk subdoel is op een andere manier 
gewaardeerd, zodat bepaalde belangrijke subdoelen zwaarder wegen dan andere. 
 
Uiteraard zijn er op grond van de eerder genoemde verordening ook weigeringsgronden. Als één van 
de weigeringsgronden van toepassing is, kan subsidie niet worden verleend. In het geval van de 
beoordeling van de subsidieaanvraag voor evenementen, zoals ook is aangegeven in het 
beoordelingsformulier, worden de volgende zaken als absolute weigeringsgrond gezien: 

• Als er sprake is van een winstoogmerk; 

• Als er sprake is van een ondeugdelijke begroting. Er is sprake van een ondeugdelijke 
begroting als de kosten en opbrengsten niet gelijk zijn, ofwel de begroting sluit niet op nul.  
Daarnaast kunnen ook rekenfouten de begroting ondeugdelijk maken.  
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Bij een subdoel kan als volgt gewaardeerd worden: 

• Niet aan voldaan; 

• Matig aan voldaan 

• Redelijk aan voldaan; 

• Goed aan voldaan; 

• Uitstekend aan voldaan. 
 

Bij de uitleg van de subdoelen wordt aangegeven hoeveel punten er te scoren zijn per doel. 
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1. Het imago van het evenement 
Zoals in de strategische visie citymarketing 2020 is weergegeven is een sterk en aantrekkelijk 
cultureel leefklimaat van belang bij het bepalen van de economische kracht van steden. Interessante 
evenementen bevorderen het culturele leefklimaat. Er moet dan echter wel sprake zijn van 
evenementen met een aansprekend imago, evenementen waarvan de positieve gevolgen blijven 
hangen in de stad.  
 
Om het imago van evenement vast te stellen zijn er een aantal punten vastgesteld waaraan voldaan 
moet worden. Dit zijn: 

• Het evenement heeft een beeldbepalende werking passend bij de citymarketingvisie 
van de stad; 

• Bezoekers worden verleid om langer in Enschede te blijven; 

• De organisatie is professioneel opgezet; 

• Er is een deugdelijk PR / promotieplan opgesteld. 
 

1.1 Het evenement heeft een beeldbepalende werking passend bij de 

citymarketingvisie van de stad 
Enschede het grootstedelijk hart van Oost-Nederland en een ondernemende kennisstad.  
Onder andere via evenementen is het mogelijk dit profiel te versterken en uit te dragen. Een 
evenement dat tegengesteld is aan profiel en gewenst imago (hip, slim, innovatief, grensverleggend), 
zal een verkeerd beeld schetsen van de stad. Dit criterium is er dan ook voor bedoeld dat 
evenementen passend zijn bij het profiel, een positief beeld bij de bezoekers achterlaat en zo 
bijdraagt aan de citymarketingvisie van Enschede. Ofwel het evenement draagt bij aan het beeld van 
Enschede als grootstedelijk hart van Oost-Nederland met kennis-, talent- en ondernemingsgeest.  
 

 

1.2 De bezoekers worden verleid om langer in Enschede te blijven 
Succesvolle evenementen zijn van economische betekenis voor de stad (zie ook hoofddoel 2 
Economische waarde). Evenementen bieden kansen om bezoekers ook kennis te laten maken met 
andere vrijetijdsmogelijkheden in en om de stad, waaronder winkelen, bezoeken van musea en het 
groene buitengebied. Verbinding maken met het bredere vrijetijdsaanbod in de gemeente kan 
verleiden tot herhalingsbezoek en/of verlengd verblijf en draagt daarmee bij aan vergroten van 
naamsbekendheid en imago. Voorbeelden kunnen zijn het promoten van overnachtingsplekken, 
aanbieden arrangementen of het organiseren van een meerdaags evenement.  
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1.3 De organisatie is professioneel opgezet 
Om het evenement op een positieve manier naar voren te laten komen dient er sprake te zijn van 
een professionele organisatie. De uitstraling van het evenement is een belangrijke reden voor 
bezoekers om er naartoe te gaan. Een positieve ervaring komt meestal ook voort uit goede 
aankleding, sfeer, voldoende (sanitaire) voorzieningen, juiste apparatuur, etc. Professionaliteit van 
een evenement is mede doorslaggevend voor de beleving van de bezoekers tijdens het evenement.  
 
 

1.4 Er is een deugdelijk PR/promotieplan opgesteld 
Een evenement dat onbekend is en daardoor weinig of geen mensen trekt draagt niet bij aan het 
gewenste imago van de stad. Het is daarom van groot belang dat er op een juiste manier gepromoot 
wordt, het liefst ook buiten regionaal. Een goed promotieplan is van belang voor groeiende 
bezoekersaantallen die vervolgens een indicator zijn voor aan geslaagd evenement en daarmee 
bijdraagt aan het imago van de stad, aan media-exposure en de aantrekkingskracht van de stad.  
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2. De economische waarde van het evenement 
Zoals onder hoofddoel 1 is beschreven is naast het imago van een evenement ook de economische 
betekenis van belang. Evenementen leveren economische activiteiten en werkgelegenheid op en 
bezoekers aan evenementen voegen koopkracht toe aan de stad (zie ook hoofddoel 1 Imago). 
Economische waarde wordt in de keuze voor subsidiering niet uitgedrukt in winstgevendheid, maar 
in haalbaarheid, zelfredzaamheid/subsidie-onafhankelijkheid en participatiedrang.  
 
Bij het beoordelen van een evenement met betrekking tot de economisch waarde zijn de volgende 
twee punten van belang: 

• Mate van cofinanciering; 

• Het evenement is potentieel financieel onafhankelijk van de gemeente. 
 

2.1 Aanwezigheid van cofinanciering 
Cofinanciering, ofwel de mate waarin een organisator erin slaagt andere inkomsten te genereren 
naast de subsidie,  telt. Het binnenhalen van cofinanciering betekent niet automatisch dat vervolgens 
de subsidie wordt afgebouwd. Het kan ook een kans bieden een evenement verder te versterken en 
uit te bouwen. Bij cofinanciering kun je denken aan: participatie van andere investeerders uit 
bedrijfsleven, kennisinstellingen, crowd funding, bijdrage uit fond(sen) of sponsoring.  
 
Dit criterium brengt in beeld in hoeverre externe investeerders geïnteresseerd zijn in het evenement 
en daarmee de aantrekkingskracht van het evenement, wat de financiële haalbaarheid is en of er 
eventueel een kwalitatieve ontwikkelopdracht moet worden verbonden aan subsidiering. 
In het beoordelingsformulier is een tool opgenomen om uit te rekenen hoe hoog de mate van 
cofinanciering is.  
 
Gezien een begroting zwart op wit is, is het ook mogelijk om dit doel zo te beoordelen. Het 
staffelsysteem is als volgt: 

• Bij een cofinanciering tussen de 0 en 25% is er geen sprake van een deugdelijke 
cofinanciering; 

• Bij een cofinanciering tussen de 26% en 50% is er in matige mate sprake van een 
cofinanciering; 

• Bij een cofinanciering tussen de 51% en 69% is er in redelijke mate sprake van een 
cofinanciering; 

• Bij een cofinanciering tussen de 70% en 84% is er in goede mate sprake van een 
cofinanciering; 

• Bij een cofinanciering tussen de 85% en 100% is er in uitstekende mate sprake van een 
cofinanciering.  
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2.2 Het evenement is potentieel financieel onafhankelijk van de gemeente 
Het is belangrijk dat (nieuwe) evenementen de kans krijgen zich te ontwikkelen. Met behulp van deze 
toetsingsmethode en de criteria 2.1 en 2.2 ontstaat meerjarig inzicht in de potentie van een 
evenement. Deze benadering geeft een organisator enerzijds de kans om een evenement inhoudelijk 
en publicitair uit te bouwen en anderzijds de mogelijkheid om zelf sponsoring en/of andere 
investeringen te onderzoeken. De mate waarin een organisator erin slaagt gedurende een aantal 
jaren (termijn van 3 jaar) andere inkomsten te genereren zegt iets over de potentiele financiële 
onafhankelijkheid van het evenement. De gemeente kan er vervolgens voor kiezen de subsidie af te 
bouwen of  het evenement verder te versterken en uit te bouwen. Het scoren op financiële 
onafhankelijkheid hangt nauw samen met de mate van cofinanciering.  
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3 De innovatie en ontwikkeling van het evenement 
Enschede kent tal van mooie evenementen. Een breed palet met muziekfestivals, culturele 
evenementen, sportevenementen en evenementen die op andere wijze bijdragen aan de sfeer en 
dynamiek in de stad. Evenementen hebben verschillende doelstellingen, gevolgen en achtergronden. 
Soms zijn ze gericht op aparte doelgroepen, maar meestal zijn ze voor iedereen. Jaarlijks in december 
stelt het college binnen het door de raad vastgestelde budget de subsidiering van evenementen vast; 
dit betreft het Evenementenprogramma.  
 
Het evenementenprogramma van Enschede kan een ontwikkeling doormaken langs twee lijnen, te 
weten:  
1)  bestaande evenementen en het gesubsidieerde programma in haar geheel meer richten op 

de doelstellingen van het citymarketingbeleid;  
en/of 
2)  streven naar in ieder geval enkele evenementen die het in zich hebben het merk Enschede 

nationaal neer te zetten. De tweede lijn betekent de moed om voor iets te kiezen en daar 
dan langdurig in te investeren.  

 
Met behulp van onderstaande criteria ontstaat inzicht in de verscheidenheid.  
 
Een evenementenprogramma met enkel dezelfde evenementen is natuurlijk niet interessant voor de 
verschillende bevolkingsgroepen in Enschede. Een evenementenbeleid met verschillende, 
vernieuwende evenementen spreekt mensen aan. Allereerst om naar het evenement te gaan, maar 
ook om zich wellicht te vestigen in Enschede of te investeren in de stad. Het is ook belangrijk dat een 
evenement kan groeien. Groeien in bezoekersaantallen kan hier een goed voorbeeld van zijn. Een 
evenement kan naast haar eigen ontwikkeling en innovatie ook bezig zijn met de ontwikkeling van 
anderen. De gemeente wil dit stimuleren door het samenwerkingscriterium toe te voegen.  
 
Al met al worden de volgende criteria gebruikt om vast te stellen of het evenement innovatie en 
ontwikkeling met zich meebrengt: 

• Het evenement heeft een onderscheidend vermogen; 

• Het evenement is aanvullend ten aanzien van het huidige aanbod; 

• Het evenement heeft een groeipotentie. 
 

3.1 Het evenement heeft een onderscheidend vermogen 
Hiermee wordt bedoeld: ‘zijn er meer vergelijkbare evenementen?’. Dit is in de inleiding van dit 
hoofdstuk benoemd. Het is niet wenselijk om enkel dezelfde soort evenementen te hebben in 
Enschede. Een evenement wordt dan ook kritisch getoetst op haar onderscheidenheid.  
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3.2 Het evenement is aanvullend ten aanzien van het huidige aanbod 
Hoewel een evenement onderscheidend kan zijn, betekent dit niet altijd dat het ook aanvullend is op 
het evenementenaanbod. Als aanvulling wordt bedoeld: een evenement dat door veel bezoekers 
goed ontvangen zal worden. Bij dit criterium wordt dan ook het principe onderscheidenheid 
losgelaten en enkel gekeken naar het feit of het evenement een aanvulling is. Zo kan bijvoorbeeld 
het 15e tango evenement nog steeds als aanvullend beschouwd worden, indien het door veel 
bezoekers goed ontvangen zal worden.  
 
 

3.3 Het evenement heeft een groeipotentie 
Dit criterium is niet zuiver vast te stellen. Uit de cijfers en verwachtingen kan redelijk vastgesteld 
worden op welke manier het evenement wordt ontvangen en hoe het evenement kan veranderen in 
de jaren. Dit is belangrijk om te weten voor een gemeente, omdat je natuurlijk jaarlijks hogere 
kwalitatieve evenementen aan je bevolking wilt aanbieden. De groeipotentie kan ook gemeten 
worden door de groei van bekendheid, zowel lokaal, regionaal, nationaal, euregionaal en 
internationaal.  
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4 Maatschappelijke waarde van het evenement 
Naast de technische aspecten zoals financiën en PR/ promotie is het belangrijk en waardevol dat het 
evenement van maatschappelijke waarde is. Evenementen zorgen voor entertainment, 
verwondering en dynamiek. Evenementen kunnen inspireren tot ontmoeting, tot uitwisseling van en 
deelname aan kunst, cultuur en sport. Evenementen geven kleur aan de stad en horen als 
vanzelfsprekend bij het stedelijk leven.  
 
Het beginpunt ligt daarmee bij de eigen inwoners; de trots op de eigen stad maakt hen 
ambassadeurs en evenementen vervullen een belangrijke rol in de onderlinge sociale 
verbondenheid. Dit uit zich onder andere in de vele vrijwilligers die actief zijn bij alle evenementen.  
 
Voor de toetsing van de aanvragen is gekozen voor de volgende vier criteria: 

• Het evenement stimuleert de samenhang tussen inwoners; 

• Het evenemententerrein is vrij toegankelijk voor iedereen (er bij kunnen zijn); 

• Deelname aan het evenement is vrij toegankelijk (mee kunnen doen) en 

• Het evenement heeft een duurzaam karakter. 
 

4.1 Het evenement stimuleert de samenhang tussen inwoners 
De gemeente Enschede stimuleert een inclusieve samenleving, waarin mensen worden betrokken bij 
evenementen. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat bij een evenement verschillende doelgroepen met 
elkaar verbonden worden. Wat ook mee kan spelen is de inzet van vrijwilligers bij een evenement. 
Een vrijwilliger is een ambassadeur van het evenement en werkt samen met andere ambassadeurs 
van wellicht andere leefstijlen. Het aantal vrijwilligers kan dus een teken zijn van een versterking van 
de samenhang.  
 
 

4.2 Het evenemententerrein is toegankelijk voor iedereen 
Het is belangrijk dat een evenement toegankelijk is voor iedereen in een inclusieve samenleving. Dat 
mensen de kans krijgen erbij te kunnen zijn. Jong en oud, rijk en arm, mindervaliden: iedereen.  
 
 

4.3 Deelname aan het evenement is toegankelijk voor iedereen 
Als een evenement (financieel) ondersteund wordt door de gemeente is het belangrijk dat ook zo 
veel mogelijk mensen mee kunnen doen aan het evenement. Een redelijke prijs – kwaliteit 
verhouding is belangrijk.  
 
 

4.4 Het evenement heeft een duurzaam karakter 
Zowel in het evenementenbeleid als in de verordening is de mogelijkheid opgenomen om extra 
verplichtingen aan de aanvraag op te leggen, zoals op het gebied van duurzaamheid. Het toevoegen 
van een duurzaamheidsparagraaf of plan is verplicht. Aanvragen worden beoordeeld aan de hand 
van de acties die de organisator onderneemt op één of meerdere van de volgende gebieden: 
circulaire economie (afval = grondstof), duurzame mobiliteit, energie (gebruik groene stroom, 
innovatieve toepassingen), klimaatadaptatie (watergebruik, waterafvoer).  
 
 

 


