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Subsidie COC Songfestival 2019

Voorstel

1. Een incidentele subsidie van € 14.000,- te verlenen aan Stichting COC Limburg
voor het organiseren van de landelijke finale van het COC songfestival op 9
november 2019 in het Munttheater in Weert.

2. De subsidie beschikbaar te stellen uit het budget 'Bovenregionale evenementen'.
3. Stichting COC Limburg te informeren over het besluit middels bijgevoegde

conceptbeschi kking.

Inleiding
In 2019 beleeft het Nationaal COC Songfestival de 25e editie. Het festival is 25 jaar
geleden ontstaan als een knipoog naar het Eurovisie Songfestival. Aanleiding waren de
teleurstellende vier punten van Willeke Alberti op het festival in 1994. Hierdoor werd
Nederland in 1995 uitgesloten van deelname aan het Eurovisie Songfestival en bedacht
COC Limburg als alternatief het Nationaal COC Songfestival. Inmiddels is het uitgegroeid
tot een serieuze competitie waar jaarlijks diverse regio's uit het hele land aan meedoen.
In de loop der jaren heeft het festival een breed scala aan liedjes en artiesten op het
podium mogen verwelkomen.

Beoogd effect/doel
Weert zet zich nationaal op de kaart als cultuur- en evenementenstad. Ook draagt de
gemeente Weert bij aan de emancipatie en zichtbaarheid van de LHBTl-doelgroep
(Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuele personen, Transgenders en
Intersekse personen).
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Argumenten

7.7 Het COC Songfestival sluit aan bij'Notítie Regenbooggemeenten Weert en
Roermond 2079-2022'.
In deze notitie zetten de gemeentes Weert en Roermond in op de volgende doelstellingen:
'Regenboogsteden hebben de ambitie om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie
van LHBTl-inwoners verder te bevorderen en hebben daarbij de volgende ambities:

. De sociale acceptatie van LHBTl-personen neemt toe onder de hele bevolking,
maar zeker onder jongeren, ouderen en in kringen waar sprake is van taboes.

¡ Vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBTl-personen nemen

af.
. LHBTl-personen voelen zich gesteund, veilig en weerbaar op school, op straat,

op het werk, in de zorg en thuis, in sport en in hun eigen sociale kring.'
Met het songfestival vindt er eenmalig een evenement met nationale uitstraling op LHBTI-
vlak in de gemeente plaats. COC Limburg organiseert de afterparty van het evenement in

samenwerking met Stichting B-Sassy uit Weert. Weert werkt mee aan de zichtbaarheid en

acceptatie van LHBTI-ers en draagt eraan bij dat iedereen zich in onze gemeente kan thuis
voelen.

7.2 Het COC Songfestival geeft Weert de nodige publiciteit.
Het Songfestival is een initiatief dat landelijke bekendheid heeft en Weert hiermee genoeg
publiciteit geeft. Bezoekers zullen vanuit het hele land naar Weert afreizen. Regionale
COC-afdelingen in heel Nederland en LHBTl-organisaties maken reclame voor het
evenement. Weert zetzich hierdoor neer als LHBTl-vriendelijke, open-minded stad en

Weert staat op de kaart bij LHBTI-ers in heel Nederland. Ook zullen regionale radio- en tv-
stations (zoals Ll in Limburg) gevraagd worden om aandacht te besteden aan het
evenement en een live-feed uit te zenden.
Het Songfestival vindt plaats in de maand november waardoor het opgenomen wordt in de

activiteitenkalender tijdens 'Weert Respecteert'. Door de bekendheid van het evenement
en de nationale reikwijdte is het een waardevolle toevoeging aan het programma van
'Weert Respecteeft'.

7.3 Het sluit aan bij'Routeplanner Cultuur 2077-2O2O"
Een van de genoemde beleidsaccenten uit de Routeplanner Cultuur: 'Het aanjagen van

een groter - op diversiteit gericht - cultureel aanbod in de openbare ruimte bij voorkeur in
de binnenstad'. Met het COC-Songfestival wordt een nieuw evenement georganiseerd dat
een groot bereik zal hebben en nieuwe mensen zal aanspreken. Er ontstaat meer
diversiteit in het aanbod én het soort bezoekers dat naar Weert afreist.

Kanttekeningen en risico's

Financiële, personele en juridische gevolgen
De totale kosten van het evenement op 9 november 2019 in het Munttheater bedragen
€27.25O,-. Naast inkomsten van entreegelden (€ 17,50 voorde hele avond, € 5,00 voor
alleen de afterparty) weet COC Limburg inkomsten te genereren via diverse fondsen. Er is

tevens een subsidie aangevraagd van € 4.500,- bij de Provincie Limburg.

COC Limburg vraagt een subsidie van € 14.000,- aan de gemeente Weert. Deze subsidie
komt ten laste van het budget Bovenregionale Evenementen (Grootboeknr. 5601004,
categorie 6343945). Dit budget bedraagt €150.000 per jaar in de jaren 2Ot9,2020 en

202L.
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De subsidie wordt als incidentele subsidie verleend op basis van artikel 4:23 derde lid
onder c. van de Algemene wet bestuursrecht.

Duurzaamheid
n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

De uitvoering van het evenement ligt bij COC Limburg, Stichting B-Sassy en het
Munttheater.

Communicatie/participatie

De organisatie zorgt voor PR en communicatie wat betreft het evenement op 9 november
2019. Regionale COC-afdelingen en LHBTl-organisaties in heel Nederland maken reclame
voor het Songfestival. De gemeente Weert neemt de activiteiten op via de
com m u nicatiekanalen van'Weert Respecteert'.

Overleg gevoerd met

Intern

Patricia Vos, financieel adviseur
Marie-Lou Rosbergen, juridisch adviseur

Extern

Tamara van de Bogaert, Directeur COC Limburg

a

a

a

Bijlagen:
r Concept beschikking
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