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Aanleiding
Tijdens de behandeling van de gemeentebegroting 2019 in de raadsvergadering van 8 november
2018 is er aandacht gevraagd om, in het kader van sport en bewegen, een jaarlijkse subsidie
beschikbaar te stellen voor verschillende avondvierdaagse evenementen in onze gemeente. Er is
toegezegd te kijken naar een structurele oplossing en hierop bij u in het eerste kwartaal van 2019
terug te komen.
In de informatievergadering Samenleving van 14 maart 2019 is aangegeven dat meer tijd nodig is en
dat er voor 1 juni 2019 een standpunt wordt bepaald.
Informatie
Jaarlijks worden er drie wandel avondvierdaagsen in onze gemeente georganiseerd en een wandel
avonddriedaagse:
 Vlijmen, georganiseerd door Stichting Avondvierdaagse Vlijmen;
 Drunen, georganiseerd door Stichting Avondvierdaagse Drunen;
 Oudheusden, georganiseerd door Gymnastiekvereniging Inion;
 Nieuwkuijk heeft een avonddriedaagse, georganiseerd door Activiteiten Vereniging
Nieuwkuijk.
Tot nu toe ontvangen deze organisaties hiervoor geen subsidie van de gemeente. Voor de organisatie
van een avondvierdaagse worden o.a. kosten gemaakt voor dranghekken, verkeersregelaars,
wandelkaarten, bloemen, medailles et cetera. Een groot gedeelte van de kosten wordt gedekt door
sponsorgelden maar het wordt steeds lastiger om voldoende sponsoren te vinden. Ook is het steeds
moeilijker om aan vrijwilligers te komen waardoor zelfwerkzaamheid ook steeds lastiger wordt. Het
voortbestaan van de avondvierdaagsen komt daardoor in gevaar.
Besluit
De wandel avondvierdaagsen dragen bij aan het gezond bewegen van kinderen en hun ouders. Ook
dragen de evenementen bij aan een zinvolle vrijetijdsbesteding en ontmoeting en verbinding tussen
deelnemende inwoners in de verschillende kernen. Daarom hebben wij besloten om voor de
organisatie van een wandel avondvier- of driedaagse vanaf 2019 een waarderingssubsidie van € 200
per organisatie te verlenen en deze subsidie bij de eerstvolgende wijziging van de ‘Subsidieregeling
Maatschappelijke Initiatieven gemeente Heusden 2018’ daarin op te nemen. Hiervoor geldt dan een
maximum van één aanvraag per jaar per kern.
Met deze waarderingssubsidie willen wij de wandel avondvierdaagsen gedeeltelijk tegemoet komen in
de organisatiekosten. Wij zijn van mening dat hier ook een eigen verantwoordelijkheid ligt voor de
organisaties om zich in te spannen om nog andere inkomsten te genereren.

Financieel
Deze subsidiëring leidt tot een extra uitgave in 2019 van 4 x € 200 = € 800. In 2019 worden de kosten
ten laste van het subsidiebudget gebracht waardoor er mogelijk een kleine overschrijding ontstaat.
Vanaf 2020 zal met deze extra subsidie rekening worden gehouden in de begroting.
Wij nodigen de betrokken organisaties van de wandel avondvierdaagsen uit om alsnog een
subsidieaanvraag 2019 in te dienen.

