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  1130584 / 1130598 12 september 2019 
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 

M.A.  Kaptein Paul Krugerstraat 1 0118-487141  
    
ONDERWERP    

Afhandeling Motie "Publiciteitsverplichtingen" 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 8 november 2018 heeft u de motie aangenomen betreffende het naar buiten toe 
zichtbaar maken aan welke projecten subsidie wordt verleent. 
 
In de door de raad op 27 februari 2018 vastgestelde subsidieverordening is in hoofdstuk 6  
artikel 15. Inhoud van de verleningsbeschikking, beslistermijn, opgenomen dat: 
1. De beschikking tot subsidieverlening bevat naast de subsidiegrondslag in ieder geval: 

a. een bedrag, dan wel de wijze van berekening van het bedrag; 
b. de periode waarin de activiteiten plaatsvinden; 
c. een omschrijving van de prestaties die door de subsidieontvanger gehaald moeten 

worden; 
d. de met prestaties beoogde resultaten. 

 
Totdat er een herziening of vernieuwing van de huidige verordening plaatsvindt, zullen wij 
op grond van de huidige regeling artikel 15.1.c standaard een extra regel toevoegen bij alle 
beschikkingen.  
Bij iedere mededeling of publicatie over het project of de activiteit (bijvoorbeeld 
persberichten, website, advertenties, flyers en uitnodigingen, etc.) moet duidelijk worden 
vermeld dat het project of de activiteit mede mogelijk wordt gemaakt door Gemeente 
Vlissingen. 
 
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 
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mr. drs. ing. M. van Vliet    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 



 

 

Motie “Publiciteitsverplichtingen” 

 

De gemeenteraad van Vlissingen in vergadering bijeen op 8 november  2018 

 

Overwegende dat: 

Het belangrijk is dat de gemeente Vlissingen naar buiten toe zichtbaar laat zien aan welke projecten 

subsidie wordt verleent. 

In de huidige subsidieregeling zijn geen verplichtingen over publiciteit vastgelegd. 

 

Is van mening dat: 

 Zichtbaarheid door promotionele uitingen een positieve bijdrage levert aan het imago van 

Vlissingen; 

 Promotie en publiciteit zichtbaar maken welke projecten door de gemeente Vlissingen zijn 

gesubsidieerd; 

 Publiciteit in de media speelt daarin een onmisbare rol; 

 Een bericht in de lokale krant of op de radio inspirerend en stimulerend is voor alle 

betrokkenen. 

 

Verzoekt het college: 

 In de subsidieregeling een aanvullende verplichting op te nemen. 

“iedereen die voor zijn of haar project subsidie van de gemeente Vlissingen krijgt,  bij alle 

promotionele activiteiten het logo en of de naam van de gemeente Vlissingen als 

subsidieverstrekker / sponsor zichtbaar benoemt”  . 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie GroenLinks 

Jeroen Portier en  Gorana Kordis 
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