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ONDERWERP 

Aanvullende RIB inzake garantiestelling Film by the Sea 

Geachte Raad, 

Het Filmfestival Film by the Sea heeft het voornemen het Filmfestival  -uiteraard 
corona-proof - in zeer aangepaste vorm in september a.s. in Vlissingen op te zetten. 
In verband hiermee heeft het bestuur/directie van Film by the  Sea het verzoek 
gedaan aan het Provinciaal bestuur en aan het gemeentebestuur van Vlissingen 
garant te staan voor dreigende tekorten op hun begroting, vanwege de zeer 
onzekere situatie waarmee de organisatie Film by the Sea te maken heeft in deze 
corona-tijd. 

Wij hebben besloten, die steun te laten bestaan uit een garantiestelling tot een 
bedrag van maximaal € 30.000 voor de gemeente Vlissingen voor het geval er na 
de uitvoering van het festival vastgesteld moet worden, dat er vanwege de corona 
nog sprake is van tekorten. Ook de provincie Zeeland zal bijdragen in het tekort. 
Medio oktober zullen we in overleg met het bestuur van Film by the Sea bepalen of 
er al of niet tot (gedeeltelijke) beschikbaarstelling van het garantiebedrag moet 
worden overgegaan. 

De volgende overwegingen hebben ten grondslag gelegen aan dit besluit: 

- We juichen het toe, dat er binnen de geldende veiligheidsvoorschriften het toch 
mogelijk is dat er in Vlissingen een festival plaatsvindt, dat weliswaar niet in de ons 
bekende vorm zal worden gehouden, maar toch voor de nodige ontspanning en 
verzetting van zinnen kan zorgdragen, na een lange tijd van noodzakelijke culturele 
stilte ook in onze stad. 
- Ook voor de toeristen en bezoekers is het een beleving, die we graag aanbieden 
en vinden we het voor hen een welkom aanbod, voorzover het festival op een 
verantwoorde manier binnen de geldende corona-voorschriften wordt georganiseerd.  
- Wij vinden het jaarlijkse Filmfestival van evident en structureel belang voor de 
aantrekkelijkheid en levendigheid van de stad en hechten er aan dan ook aan, dat 
juist in deze moeilijke tijden Film by the Sea aan onze stad verbonden blijft. 
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De eventuele kosten, die hieruit tot een bedrag van € 30.000 voortvloeien kunnen 
binnen het Programma Aantrekkelijke Stad (budget cultuur) worden opgevangen. 

Wij stellen u in de gelegenheid eventuele wensen en bedenkingen t.a.v. de 
garantiestelling voor 7 juli a.s. aan ons kenbaar te maken. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoend te hebben geinformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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