Ons nummer: O21.001851

*O21.001851*

Schriftelijke reactie toezegging
Raad/commissie

Commissie BF

Datum vergadering

16 september 2021

Onderwerp

subsidiebijdrage Grutsk & Grien

Toezegging gedaan door

Mark de Man

Omschrijving toezegging
N.a.v. agendapunt 8. Bestuursrapportage mei, juni 2021 wordt toegezegd speerpunt 1. ‘Opstellen van een
uitvoeringsaanpak circulaire economie - Duurzame evenementen Grutsk en Grien ’ (pag. 9) nader toe te
lichten inhoudende de subsidiebijdrage (t.b.v. wie is de subsidiebijdrage en in welk jaar is de uitvoering).
Datum schriftelijke reactie
28 september 2021
Schriftelijke reactie
De subsidiebijdrage was ten behoeve van een vervolg op het succesvolle evenement Grutsk & Grien in 2018
door Netwerk Grutsk en Grien. In 2020 is gestart op basis van een projectplan om weer een Grutsk & Grien
festival in 2020 te organiseren. Door corona is het evenement in eerste instantie uitgesteld tot 2021. Er is
getracht om een coronaproof evenement op te zetten. Maar vanwege de regelmatig wisselende
coronamaatregelen en beperkingen voor culturele en sportevenementen heeft het netwerk in overleg met
de gemeente de plannen omgebouwd naar een campagne om minder verpakkingen te gebruiken
https://grutskengrien.frl/activiteiten-2021/ en daarmee indirect een bijdrage te leveren aan de
Uitvoeringsaanpak circulaire economie Al doende leren.
In september 2018 is het succesvolle evenement Grutsk & Grien georganiseerd: meer dan 4000 bezoekers,
veel (sociale) media aandacht en lessen op de basisscholen. Het evenement heeft bijgedragen aan de
bewustwording rondom duurzaamheid en klimaat. En dat heeft voordelen voor het draagvlak van
gemeentelijk beleid. De organisatie heeft destijds aan de gemeente een klein startbedrag gevraagd om zo
fondsen te kunnen werven. De ambtelijke organisatie was veel tijd kwijt om dit startbudget mogelijk te
maken. Daarom is het onderdeel Ut de mienskip opgenomen in de Uitvoeringsaanpak, om een stimulans te
kunnen geven aan dergelijke bewustwordingsactiviteiten, evenementen.
De naamgeving in de Berap is verwarrend. Het budget valt onder Ut de mienskip, wat bedoeld is om
laagdrempelig op kleine schaal initiatieven te kunnen honoreren.
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