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Geachte raadsleden,
Vanaf maart 2020 gelden nagenoeg constant coronamaatregelen waardoor het aantal evenementen
in zowel 2020 als de eerste maanden van 2021 tot een absoluut minimum beperkt bleef. En hoewel
de samenleving weer heel langzaam mag wennen aan evenementen en activiteiten, zullen deze de
komende maanden nog slechts sporadisch en met de nodige restricties plaats gaan vinden.
Onderstaand informeren wij u over onze aanpak in 2020 en onze voornemens voor 2021. Ook nu
geldt voor zover de coronamaatregelen evenementen en activiteiten toe staan.
Resultaat evenementen en citymarketing 2020
Uw raad verleende voor evenementen en citymarketing in 2020 inclusief eenmalige budgetten een
totaal krediet van € 567.182. Een klein aantal evenementen vonden plaats, anderen hadden
voorbereidingskosten.
Een deel van het budget dat niet nodig was voor evenementen, is besteed aan citymarketing. Samen
met ondernemers, Visit Zuid Limburg en de evenementenorganisatoren is getracht om in 2020
mensen toch – op een verantwoorde manier, met planning vooraf – naar Valkenburg te halen. Dat
werd gedaan met enkele citymarketingcampagnes via Social media, de opzet van de website
veelzijdigvalkenburg.nl (waar alle bedrijven zijn opgenomen), de aankleding van de stad en de
kernen. Valkenburg kende in de periode dat het mocht en kon, een ongekende drukte zelfs voor de
zomerperiode.
Zowel met Sinterklaas als tijdens de Kerststadperiode is geïnvesteerd in extra activiteiten in de
dorpskernen. Ook werd meegewerkt aan de TV opnames van de Kerstspecial All You Need is Love
die op Kerstavond werd uitgezonden. De uitzending is door in totaal 2,9 miljoen mensen gekeken.
Een goed alternatief voor de gemiste promotie vanwege Kerststad.
De uitgaven bleven in 2020 binnen het totale budget. Het positieve verschil ad 4.038 euro wordt
conform een besluit van de gemeenteraad toegevoegd aan de reserve evenementen. Een bedrag van
53.150 euro wordt gereserveerd voor een Valkenburg Light Art Festival tijdens de Kerstperiode
2021.

2020

WIELER

CULTUUR

KERST

OVERIG

1e kwartaal (jan-mrt)
Leeuw Auw Wieverbal (doorgegaan), inclusief de
bijdragen van de ondernemers

19.575

2e kwartaal (apr – juni)
Amstel Gold Race (afgelast/voorbereiding), L’Eroica
(afgelast/voorbereiding), Straattheaterfestival
(doorgegaan), Pop on Top (afgelast, voorbereiding)

110.802

21.778

0

10.000

3e Kwartaal (jul-sept)
Wielerfestival Cauberg, Bokkespjel, kermissen in
kernen (doorgegaan), zomerkermis (afgelast,
voorbereiding)

7.500

7.391

4e Kwartaal (okt-dec)
Bokkenweken (deels doorgang), Kerststad
(Cultureel, algemeen, versieringen en
Vergunningen), inclusief reservering Light Art
Festival 2021

10.350

325.225

Hele jaar 2020
Evenementen in kernen en marketing (Wielerfonds,
Tour de L’1mbourg, Wielermonopolyspel met drie
Valkenburgse locaties, Kerst in Kernen, AYNIL,
Sinterklaas, Bevrijdingsactiviteiten, Social Media,
Marketing, Lantaarnpaalbanieren
TOTALE KOSTEN

50.533

118.302

32.118

325.225

KOSTEN 2020

€ 563.144

BUDGET 2020

€ 567.182

87.499

Besteding budget evenementen en citymarketing 2021
In de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2021 is voor de organisatie van evenementen een
bedrag opgenomen van € 412.015,--. Net als in 2020 zal het bedrag in 2021 anders verdeeld worden
dan andere jaren. Er zal in 2021 namelijk ook sprake zijn van minder grotere evenementen.
Een aantal organisaties heeft al aangegeven geen evenement te organiseren dan wel de
voorbereiding voor het evenement minimaal te houden en pas met de organisatie te starten als er
meer duidelijkheid gegeven kan worden over de haalbaarheid van het evenement. In elk geval tot
aan de zomermaanden zullen er geen of alleen kleine evenementen georganiseerd gaan worden.

Vanaf de zomer zijn wellicht beperkt en onder strenge covid-19 voorwaarden evenementen
mogelijk. We hopen dat de testevenementen de komende weken en maanden goed verlopen en dat
de vaccinatie in het najaar dusdanig gevorderd zal zijn dat de organisatie van Kerststad Valkenburg
al dan niet in beperkte vorm mogelijk zal zijn. Afhankelijk van de mogelijkheden die in 2021 als
gevolg van de coronamaatregelen geboden kunnen worden houden wij rekening met de volgende
verdeling van het evenementenbudget:
2021
1e kwartaal (jan-mrt)
Geen activiteiten ivm corona
2e Kwartaal (apr-jun)
Amstel Gold Race

WIELER

CULTUUR

KERST

100.000

Pop on Top

10.000

3e Kwartaal (jul-sept)
Ladies Event Shimano

5.000

Wielerfestival Cauberg

7.500

L’Eroica Valkenburg Limburg
ZLM Tour
Gouden Kilometer Binckbank

OVERIG

10.000
7.000
13.000

Zomerkermis

4.000

4e Kwartaal (okt-dec)
Bokkenweken

10.000

Kerststad (Cultureel, algemeen,
versieringen en
Vergunningen)

220.000

Evenementen in de kernen en
kleinere evenementen in het centrum

13.000

Citymarketing campagne opening-up
Valkenburg

12.515

TOTALE KOSTEN
BENODIGD 2021
BUDGET 2021

142.500

10.000 220.000
€ 412.015
€ 412.015

39.515

Ook in 2021 zullen we met de kernoverleggen bespreken hoe bij de fasegewijze start van
activiteiten ook de dorpskernen betrokken kunnen worden. Zeker in een tijd waarin de bewoners
heel weinig sociale contacten hebben gehad, de binding minimaal was, zijn kleinere activiteiten in
de dorpskernen van belang om straks het normale leven weer te kunnen oppakken.
Samen met Visit Zuid Limburg en onze ondernemers ontwikkelen we de campagne “Dagje(s) uit in
Valkenburg”. Een gezamenlijke promotiecampagne die bezoekers uit de regio moet triggeren weer
naar Valkenburg te komen.
Als aanvullende voorwaarde aan de evenementorganisatoren wordt gesteld dat voorbereidingskosten
voor evenementen niet zonder meer gesubsidieerd zullen worden. Zeker in een jaar waarin de

beperkende maatregelen al haast “gemeengoed” zijn geworden is uiterste zorgvuldigheid met
betrekking tot de organisatie van evenementen geboden. Organisatoren moeten er dan ook rekening
mee houden dat de gemeente niet meer subsidieert in een evenement dat om covid-19 redenen niet
kan doorgaan. Het organiseren van een evenement in een jaar als dit, wordt dan een bewuste keuze
van de organisator zelf.
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders
van Valkenburg aan de Geul,

J.M.M. Vermeer
wethouder Economie en Toerisme

