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Onderwerp
Subsidie Daddy Cool 2019

Inleiding/aanleiding 
Op 6 februari 2019 heeft poppodium NIEUWE NOR een subsidieaanvraag ingediend 
ter hoogte van 25.000,- euro voor de organisatie van een het festival Daddy Cool. 
Dit is een nieuw gratis toegankelijk festival dat zal plaatsvinden in het weekend van 
vaderdag en mikt op 15.000 bezoekers. In samenwerking met de organisatie van 
Mama’s Pride (tijdens moederdag) wordt het festival georganiseerd.  

Voorstel 
Aan poppodium NIEUWE NOR een subsidie toe te kennen ter hoogte van 25.000,- 
euro voor de organisatie van het festival Daddy Cool in 2019 in Heerlen. 

Argumenten 
1.1 Het festival voldoet aan de criteria van het evenementenbeleid
Daddy Cool voldoet aan de basiscriteria van een onderscheidend evenement. Het 
evenement trekt onder andere voldoende bezoekers, heeft voldoende inkomsten 
buiten de gemeentelijke subsidie en de organisatie heeft geen winstoogmerk. 

1.2 Het festival sluit aan bij de doelstellingen van de culturele agenda
In de culturele agenda wort ingezet op samenwerking in de regio en 
talentontwikkeling op het gebied van popmuziek. Het festival sluit bij beide 
speerpunten aan. Zo zoekt Daddy Cool intensief de samenwerking op met Mama’s 
Pride. Vrijwilligers en betaalde krachten van beide festivals bundelen de krachten, 
artiesten worden gezamenlijk geboekt en marketing over en weer gedaan om zo 
ook de bezoekersstromen van beide festivals te optimaliseren. Verder worden 
talenten uit de regio speelplekken geboden. 

1.3 Het festival is aanvullend aan de bestaande evenementen in Heerlen
Een gratis en meerdaags belevings-muziekfestival op een unieke locatie wordt nog 
niet in Heerlen georganiseerd. Het festival past bij het imago van de stad en is 
aanvullend op de reeds bestaande festivals. 

Tegenargumenten 
N.v.t. 
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Kosten en dekking
Het bedrag ter hoogte van 25.000,- kan worden gehaald uit het budget culturele 
evenementen. De kosten komen ten laste van de kostenplaats 60530008, 
grootboekrekening 443800 Inkomensoverdr. - ov. Instell.+personen

De resterende middelen zullen in de loop van 2019 besteed worden aan diverse 
kosten en subsidies (o.a. The Notorious IBE, Cultura Nova, etc.) t.b.v. culturele 
evenementen.

Overige
N.v.t. 

Begroot € 423.846
Geboekt tot voorstel €   82.750
Verplichtingen €           0
Saldo € 341.096
Voorstel €   25.000
Eindsaldo € 316.096
Reserveringen €    5.156


