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ONDERWERP
Instemmen met een extra bijdrage aan Bantopa wegens slechte omstandigheden gedurende het
jaarlijkse evenement Bantopa in 2012.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
De Bantopa Party heeft de laatste jaren naam en faam verworven in de grote regio Weerterland en
is inmiddels uitgegroeid tot een bovenregionaal evenement. Overzeese gebiedsdelen presenteren
zich met alle kleur en fleur, klederdrachten, educatie en cultuur. Duizenden bezoekers genieten
van de Zuid Amerikaanse muziek, kleurige dansgroepen en smaakvolle gerechten. De
multiculturele markt brengt de volkscultuur en kunst naar voren. Dit alles vindt plaats in het kader
van integratie en samenleven. In 2013 wordt Bantopa voor de 10e keer georganiseerd.
Bantopa betekent in het Papiaments: “Laat elkaar ontmoeten”. In het verlengde hiervan besteedt
de organisatie veel aandacht aan het smeden van samenwerkingsverbanden, onder andere met de
Openbare Bibliotheek, Stichting Cuba-Co, Stichting Child Learn, maar ook met partijen uit het
onderwijs en bedrijfsleven. De organisatie Bantopa Party streeft er naar een multicultureel en
educatief festival te organiseren waar mensen ongeacht hun achtergrond of leeftijd met elkaar
omgaan en elkaar leren kennen.
Het evenement Bantopa is waardevol in het totaalprogramma van activiteiten en evenementen in
Weert. In 2011 heeft de organisatie van Bantopa begrip gevraagd bij het gemeentebestuur over de
risico’s van de organisatie bij slechte weersomstandigheden. De organisatie van het evenement is
zodanig van opzet dat met minimale financiële middelen en door de inzet van vele vrijwilligers het
programma kan worden gerealiseerd. Deze werkwijze is zeer te prijzen maar heeft het risico in zich
dat bij ongunstige weersomstandigheden het aantal bezoekers terug kan lopen zodat een
kostenneutrale exploitatie niet meer lukt.
De organisatoren van Bantopa hebben om die reden aan het gemeentebestuur gevraagd om een
soort “garantiestelling” vanuit de gemeente Weert met als doel de continuïteit te zekeren.
In het raadsvoorstel “Versterking centrumfunctie Weert” van 8 februari 2012, nummer RAD
000584, is de behoefte aan een “garantieregeling” of “calamiteitenfonds” voor dit type
eventualiteiten aan de orde geweest. De raad heeft op 8 februari besloten tot een uitwerking van
borgstelling bij calamiteiten.
PROBLEEMSTELLING
De 9e editie van Bantopa (2012) kan wederom als geslaagd worden gezien maar heeft te kampen
gehad met slechte weersomstandigheden. Hierdoor is het exploitatierisico opgekomen. Het
exploitatietekort 2012 is door de organisatie overlegd en is totaal € 2.620,97 groot.
Indien dit exploitatietekort niet kan worden opgelost zal de 9e editie van Bantopa ook de laatste
editie zijn.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
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De gemeenteraad heeft op 8 februari 2012 besloten tot het onderzoeken van de mogelijkheden van
borgstelling bij calamiteiten.
Diverse gemeenten hanteren het instrument van de garantiesubsidie met als hoofddoel
evenementen te ondersteunen wanneer door onvoorziene omstandigheden het evenement met een
negatief saldo afsluit. In het raadsvoorstel over de herijking van het subsidiebeleid van de
gemeente Weert d.d. 31 oktober 2012 is de mogelijkheid van een garantiesubsidie of een
borgstelling bij calamiteiten niet opgenomen. Het subsidiebeleid biedt (op dit moment) dan ook
geen kader voor een oplossing.
Gezien de inspanningen van de organisatoren van Bantopa om tot een kostenneutrale exploitatie te
komen, de slechte weersomstandigheden tijdens de editie 2012 en de waarde van dit
multiculturele evenement voor onze gemeenschap wordt de raad voorgesteld in te stemmen met
een eenmalige bijdrage aan de organisatie Bantopa ad € 2.621,=.
Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste van de post onvoorziene uitgaven 2012 (incidenteel) te
brengen.
COMMUNICATIE
Niet van toepassing
EVALUATIE
Niet van toepassing
ADVIES RAADSCOMMISSIE
>
VOORSTEL COLLEGE
Instemmen met een eenmalige bijdrage aan het evenement Bantopa, editie 2012, ad € 2.621,=.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2012;

besluit:
Instemmen met een eenmalige bijdrage aan het evenement Bantopa, editie 2012, ad € 2.621,=.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

