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Subsidies voor pleinorganisatoren Gentse
Feesten 2019 en 2020 zijn bekend

Op de gemeenteraadscommissie vrije tijd van maandag 1 april 2019 zijn de

subsidies voor de 13 feestkernen en pleinorganisatoren voor de komende twee

jaar bekendgemaakt. Het subsidiebedrag voor 2019 en 2020 bedraagt in totaal

709.921 euro per jaar.

Vanaf dit jaar wordt er voor de feestkernen en pleinorganisatoren gewerkt met convenanten.

Deze meerjarige overeenkomsten worden afgesloten voor een periode van twee jaar,

respectievelijk 2019 en 2020.
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Voor de periode van 2021 wordt een nieuwe regeling uitgewerkt met het oog op meerjarige

subsidies.

Om de bedragen te bepalen, is gekeken naar het bedrag dat de pleinorganisatoren de laatste vier

jaar ontvingen. Indien het gemiddelde bedrag lager ligt dan het bedrag dat ze kregen in 2018,

krijgen ze in 2019 en 2020 hetzelfde bedrag als in 2018. Op die manier krijgt geen enkele

pleinorganisator minder subsidie dan vorig jaar. In de toewijzing van de meerjarige

overeenkomsten is rekening gehouden met een aantal criteria, zoals kindvriendelijkheid,

leefbaarheid, duurzaamheid en het afvalbeleid.

'Met het afsluiten van de convenanten komen we tegemoet aan de vraag van
de pleinorganisatoren voor meer zekerheid en transparantie. Ze worden nu
vroeger uitbetaald, moeten minder prefinancieren en hebben zekerheid over
de subsidies voor de komende twee jaar.'
— Annelies Storms, schepen van Feesten

De verdeling van de meerjarige subsidies voor de feestkernen en pleinorganisatoren voor 2019

en 2020 ziet er als volgt uit: een totaalbedrag van 709.921 euro voor 13

pleinorganisatoren:

Groentemarkt: 32.110 euro

Place Musette: 17.309 euro

Laurentplein: 70.246 euro

Braunplein: 57.908 euro

Sint-Baafsplein: 75.000 euro

Korenmarkt: 58.998 euro

Pole Pole: 55.784 euro

Veerleplein: 39.944 euro

Kouter: 84.176 euro

Vlasmarkt: 31.553 euro

Sint-Jacobs: 62.441 euro

Baudelo: 64.766 euro

Cirq: 59.686 euro

Subsidieverdeling feestkernen en pleinorganisatoren Gentse Feesten 2015 -

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/37712-Subsidieverdeling%20voor%20de%20feestkernen%20en%20pleinorganisatoren%20voor%20het%20jaar%202019%20en%202020-afdb54.pdf


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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Laurens Teerlinck, kabinet schepen Annelies Storms, gsm 0484 68 12 59, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Henk Terryn, Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, tel. 09 323 63 13, e-mail

henk.terryn@stad.gent
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Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent
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