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Geachte heer Van Voorst,
De kosten voor de deelname van Meierijstad aan het World Creativity Forum worden onder meer
betaald uit het budget voor volksfeesten. Het betreft naar onze mening geen volksfeest.
Vraag: met welke argumenten kwam u tot dit besluit?
Antwoord:
Creativity World Forum
Het Creativity World Forum is een internationale conferentie en wordt georganiseerd door het
District of Creativity Network, een internationaal netwerk van regio’s
wereldwijd die zich onderscheiden door de inzet van creativiteit voor het stimuleren
van innovatie en welzijn. De conferentie wordt dit jaar georganiseerd door de provincie NoordBrabant in samenwerking met vijf gemeenten.
Citymarketing
Meierijstad neemt op uitnodiging van de provincie deel aan het Creativity Word Forum. De
provincie heeft naast Meierijstad, ook Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond bereid gevonden in
de eigen gemeente een bijdrage aan de conferentie te leveren. Meierijstad heeft positief op deze
uitnodiging gereageerd. Hiermee grijpt onze gemeente de kans zich te presenteren op een
internationaal podium. Mede hierom wordt het evenement ondersteund vanuit Citymarketing.
Kunst en cultuur
De conferentie draagt ook bij aan de cultuuragenda van Brabant. Eén van de doelen van deze
agenda is de inzet van cultuur en creativiteit ten behoeve van maatschappelijke opgaven. Omdat
de creatieve sector intensief betrokken is bij dit evenement, is het billijk voor het college geweest
ook ondersteuning vanuit kunst en cultuur te zoeken.

Tenslotte: De post ‘Volksfeesten’ is feitelijk een containerbegrip dat wordt gebruikt voor
incidentele subsidies op het gebied van kunst en cultuur. De term wordt gehanteerd, omdat er in
de (financiële) voorschriften voor decentrale overheden geen andere term voorhanden is. Dit is
een puur technische benaming.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA
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