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Beste meneer Gorren en Schulpen, 
 
U heeft in uw brief dd. 30 september 2021 artikel 47 vragen gesteld over het ontbinden van de 
overeenkomst tussen stichting Winterevents Maastricht en de gemeente Maastricht. Hieronder vindt 
u de antwoorden op uw vragen.  
 
1. Is het u bekend dat de gezamenlijke ondernemers in Maastricht liggen te schreeuwen om 

een dergelijk evenement? Is het u bekend dat de omzet van dezelfde ondernemers 
gedurende de maand december sterk afhankelijk is van een evenement zoals Magisch 
Maastricht? 

 
Ja, we realiseren ons dat doorgang van een kerstevenement voor de ondernemers van belang is. Wij 
zijn druk bezig met een alternatief. Zodra hierover meer bekend is, hoort u dit van ons.  

 
2. Waarom kan meer dan een miljoen worden gereserveerd voor organisatie van Koningsdag 

en waarom trekken de eigen ondernemers weer aan het kortste eind als het op 
medewerking van de gemeente aankomt?  

 
Zowel Koningsdag als het stad brede evenement Magisch Maastricht zijn belangrijk voor de stad en 
haar ondernemers. Het commerciële evenement Magisch Maastricht op het Vrijthof betreft een 
concessieovereenkomst. Dit betekent dat een ondernemer gedurende een bepaalde periode de 
organisatie van het evenement voor eigen rekening en risico uitvoert. De winst is daarbij ook voor de 
ondernemer. Koningsdag is een eenmalige organisatie van een evenement voor een nationale 
feestdag welke niet door een ondernemer maar door de gemeente georganiseerd wordt. Hierdoor 
draagt de gemeente ook de kosten van de organisatie van Koningsdag. 
 
3. Heeft u nagedacht over een “waarborgfonds” voor de organisatie indien het evenement 

gecanceld zal moeten worden door corona? 
 
Wij hebben gesprekken gevoerd met stichting Winterevents Maastricht om oplossingen te 
bespreken, waaronder een alternatieve invulling van het evenement Magisch Maastricht.  
 
Het organiseren van evenementen kan (financiële) risico’s met zich meebrengen. Uitgangspunt 
hierbij is dat een ondernemer een evenement organiseert voor eigen rekening en risico en in het 
geval er winst wordt gemaakt is de winst voor de ondernemer.  
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De gemeente Maastricht kan garanties afgeven voor een door een rechtspersoon aan te trekken 
lening bij een bank conform de beleidsregels van het Treasurystatuut. Het in het leven roepen van 
een (waarborg)fonds voor (bepaalde) evenementen is niet wenselijk, omdat het in beginsel niet de 
rol is van de overheid garant te staan voor ondernemersrisico’s bij de organisatie van evenementen. 
Daarnaast zou een garantstelling voor de organisatie van een evenement zonder voorwaarden 
mogelijk aanleiding geven tot meer soortgelijke verzoeken en dit is niet wenselijk met het oog op het 
gelijkheidsbeginsel. Verder zou een financiële garantstelling in deze situatie naar alle 
waarschijnlijkheid staatsteun zijn en staatssteun middels het verlenen van een garantie is niet 
toegestaan volgens de beleidsregels. Overigens zou voor de garantstelling en de eventuele 
financiële dekking van de kosten een raadsbesluit noodzakelijk zijn.  
 
Uiteindelijk hebben de gemeente en stichting Winterevents Maastricht geen overeenstemming 
bereikt over de (financiële) voorwaarden en daarom is met wederzijds goedvinden besloten de 
concessieovereenkomst Magisch Maastricht op het Vrijthof te beëindigen.  

 
4. Bent u bereid om op korte termijn de organisatie van Magisch Maastricht toe te zeggen 

dat ze geen enkel financieel risico lopen en dat de gemeente Maastricht als waarborg zal 
optreden voor alle gemaakte voorbereidingskosten indien het evenement geen doorgang 
kan vinden?  

 
Nee. De concessieovereenkomst tussen de gemeente Maastricht en stichting Winterevents 
Maastricht is reeds in goed overleg ontbonden en de stichting heeft haar vergunningaanvraag 
ingetrokken.  
 
 

 
 


