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Enschede investeert jaarlijks veel geld in evenementen. De evenementen dragen bij aan de uitstraling 
en ontwikkeling van de stad. Op 20 december informeerde het college de gemeenteraad per brief over 
het Evenementenprogramma 2017. Opvallend is dat verschillende activiteiten die voorheen wel 
werden gesubsidieerd, komend jaar niet op een bijdrage kunnen rekenen. 
In de bijlage van de brief is te lezen welke evenementen het betreft met een motivatie, en in de 
Tubantia van 22 december hebben we kunnen lezen over de onenigheid binnen de organisatie van 
Memphis Heart & Soul Festival en de gevolgen daarvan voor een eventuele subsidietoekenning. 
 
Investeren in een evenement betekent ook investeren in de toekomst, zo vindt de PvdA. Met een 
subsidie wordt de groei naar een groter evenement met een groter bereik en grotere bijdrage aan de 
gemeentelijke doelstellingen bewerkstelligd. 
. 
De Partij van de Arbeid heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen: 
 
1. Is de continuïteit van de evenementen die wel een aanvraag hebben gedaan maar geen subsidie 

ontvangen in gevaar? Zo ja, waarom wel en zo nee, waarom niet? 
2. Bij een aantal evenementen die geen toekenning ontvangen is een voorbehoud gemaakt ten 

aanzien van de kwaliteit van de aanvraag. Wat heeft het college er aan gedaan om deze kwaliteit 
te bevorderen? 

3. Voor het Memphis Heart & Soul festival zijn zelfs twee aanvragen ingediend, door twee partijen 
die niet of slecht met elkaar samenwerken, vrij vertaald de interpretatie van hetgeen Tubantia 
schreef. Klopt dit en zo ja, wat heeft het college ondernomen om te zorgen dat er één aanvraag 
komt en dat partijen weer gezamenlijk een succesvol festival kunnen organiseren? 

4. Wat heeft het college, in het bijzonder daar waar het de Multiculturele markt en Memphis Heart & 
Soul betreft, er aan gedaan om te zorgen dat de evenementen in continuïteit kunnen voorzien? 

5. Welke voornemens heeft het college om alsnog te bewerkstelligen dat de continuïteit van deze 
evenementen wordt gewaarborgd? 

6. Hoe oordeelt het college over desinvestering in de evenementen in de afgelopen jaren, als het 
beëindigen van de subsidie het einde van het evenement betekent? 

 
Arja ten Thije. 


