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Zoetermeer, 26 november 2022 

VERKLARING 

Beëindiging van de Subsidierelatie Gemeente Zoetermeer - Netwerk Zoetermeer 

Op 2 juni 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om per 2023 de 
subsidierelatie met Netwerk Zoetermeer (voorheen Floravontuur Promotie Zoetermeer) na 
een constructieve samenwerking van bijna 30 jaar te beëindigen.  

Sindsdien heeft Netwerk Zoetermeer op alle niveaus geprobeerd om de goede bestaande 
samenwerking toch per 2023 voort te zetten. Deze week is gebleken dat dit niet is gelukt. Het 
nieuwe subsidiebeleid van de gemeente, gevat in de Subsidieregeling Evenementen 
Zoetermeer 2020 en 2022, biedt de gemeente geen ‘kaders en bandbreedte’ om de 
samenwerking binnen de mogelijkheden van onze stichting voort te zetten.  

Met andere woorden, nadat eerst in 2021 de stadspromotie en toeristische 
productontwikkeling door de gemeente naar het stadhuis zijn gehaald en er op een aantal 
andere evenementen is bezuinigd, is deze week gebleken dat nu ook een aantal culturele 
en promotionele evenementen niet meer voldoen aan het nieuwe subsidiebeleid. Tevens 
zijn er volgens de gemeente niet langer juridische mogelijkheden om het ondersteunende 
werk aan initiatiefnemers en organisatoren verder te subsidiëren.  
De gesprekken zijn zich in de afgelopen weken steeds meer gaan richten op het behoud 
van het Bevrijdingsfestival en Culinair Zoetermeer, wetende dat het nieuwe beleid het 
voortzetten van de samenwerking kennelijk niet mogelijk maakt.  

Het gevolg is nu dat er te weinig werk overblijft voor de medewerkers van Netwerk 
Zoetermeer. Het is onmogelijk voor de stichting om de medewerkers die benodigd zijn om 
de resterende festivals professioneel, veilig en verantwoord te organiseren, hiervoor in 
dienst te houden.  

In de wetenschap dat de gemeente onderkent dat het veilig en verantwoord organiseren 
van de beeldbepalende festivals alleen mogelijk is als de omvang van de bestaande 
dienstverlening behouden blijft, kan het bestuur van Netwerk Zoetermeer niet anders doen 
dan besluiten om voor het jaar 2023 af te zien van een subsidieaanvraag voor het 
samenstellen van het evenementenprogramma en dat de organisatie moet worden 
afgeschaald.   

Er wordt teruggezien op een uniek tijdperk, waarin het Zoetermeerse evenementen- en 
vrijetijdsprogramma de basis is geweest voor de positionering van onze 
actieve en initiatiefrijke stad. Met een evenementenprogramma dat werd 
samengesteld en gepromoot door een bevlogen team van coördinatoren. 
Zoetermeerse netwerkers die mede namens én medegefinancierd door 



 

een actieve en betrokken club van Zoetermeerse ondernemers en werkgevers, hebben 
meegebouwd aan de aantrekkelijkheid van Zoetermeer, als stad om in te wonen, te werken, 
om te bezoeken en om in te ondernemen.  

Het bestuur van Netwerk Zoetermeer heeft de keuze van de gemeente te accepteren om 
het citymarketing- en evenementenbeleid anders in te vullen. Het gaat er met het oog op 
de jarenlange samenwerking van uit, dat het nu alsnog versneld afbouwen van de 
organisatie door de gemeente wordt ondersteund.  

Vanzelfsprekend blijft de businessclub met ca. 325 aangesloten ondernemers en 
werkgevers voortbestaan als basis van onze organisatie. De nieuwe situatie maakt het 
mogelijk om de vertegenwoordiging van het Zoetermeerse bedrijfsleven verder te 
professionaliseren en het nu al uitgebreide businessclubprogramma verder te ontwikkelen.  

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze verklaring dan kunt u zich wenden tot het 
bestuur en ondergetekende.  

namens het bestuur van Netwerk Zoetermeer, 

 

 
 
Ruud Steggerda 
directeur 


