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Onderwerp

Viering 75 jaar bevrijding Weert en artikel 40 vragen hierover van de VVD Weert

Voorstel
1. In het kader van 75 jaar bevrijding van Limburg in 2019 extra aandacht te

besteden aan de herdenking en viering van de bevrijding van Weert.
2. Ter stimulering van initiatieven hiervoor de mogelijkheid te bieden een

subsidieaanvraag te doen binnen de subsidieregeling Evenementen.
3. In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de artikel 40 brief van de

VVD.

Inleiding
In de periode20T9-2020 (concreet van 1 september 2019 t/m 5 mei 2020) wordt 75 jaar
bevrijding van Limburg groots gevierd. Omdatvrijheid niet vanzelfsprekend is, wil de
Provincie dit op een onvergetelijke manier vieren. Namelijk:

. door alle Limburgse gemeenten subsidie (voucher) te geven voor lokale projecten
en evenementen;

. de start en het eind van de bevrijding in Limburg feestelijk en in stijl te vieren;

. een educatief project te starten;

. aan te sluiten bij het landelijk programma 7S jaar bevrijding;
¡ V€rsÞr€id over Limburg een reeks innovatieve bovenlokale projecten met

medefinanciering mogelijk maken.
De provincie heeft daarvoor een speciaal comité in het leven geroepen dat onder leiding
staat van Herman Kaiser de oud burgemeester van o.a. Roermond.

Voor de innovatieve bovenlokale projecten kunnen rechtspersonen en natuurlijke personen
(niet zijnde gemeenten) tot en met 30 november 2018 aanvragen bij de provincie
indienen voor medefinanciering. Zie bijlage 1.

Voor kleinere projecten kunnen initiatiefnemers tot 1 mei 2019 via de gemeente een
subsidie-aanvraag bij de provincie indienen. Een gemeente kan max€ 5.000 aan subsidie
van de provincie ontvangen mits de gemeente voor het initiatief zelf ook minimaal€ 5.OOO
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beschikbaar stelt. Dit wordt een voucher genoemd die de gemeente kan inzetten. Zie

bijlage 2.

Bij brief van 15 november 2018 stelt de fractie van de VVD uw college een 3-tal vragen

over de viering van 75 jaar bevrijding Weert. Zo wil de VVD weten of we als gemeente

extra aandacht hieraan gaan besteden, hoe we de inwoners hierbij willen betrekken en

of er al bij de provincie navraag is gedaan naar de extra financiële de middelen en

mogelijkheden.

Beoogd effect/doel
75 jaar vrijheid en bevrijding herdenken, doorgeven en onvergetelijk vieren.

Argumenten

De extra viering van 75 jaar bevrijding leeft
Inmiddels bereiken ons enkele initiatiefnemers bekend die plannen hebben om een

bijdrage te verlenen aan de viering van 75 jaar bevrijding. De uitvoering daarvan kan

niet zonder een financiële overheidsbijdrage. De middelen die de provincie hiervoor
beschikbaar stelt kennen hun beperkingen. Daarom wordt ook naar de gemeente gekeken'

De volgende initiatieven zijn inmiddels bij ons bekend zijn: Stadsgilde St. Catharina/
stichting Gran Fiesta Weert, de beide harmonieën, de stichting Wieërt Amezieërt,
BigBand3l en het comité Bevrijding en Herclenkingen en de stichting Wounded Warriors
Wellicht zijnlkomen er nog meer initiatieven.

Initiatiefnemers willen vooraf weten welke financiële middelen de gemeente hiervoor
beschikbaar stelt
Alvorens met het initiatief aan de slag te gaan willen de initiatiefnemers/organisatoren
weten of en zo ja welke financiële overheidsmiddelen beschikbaar zijn. Zoals aangegeven

heeft de provincie twee subsidieregelingen speciaal voor deze viering in het leven
geroepen.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen extra middeten gereserveerd voor de viering van 75 iaar bevrijding Weert

In de begroting 2019 zijn geen extra middelen vrij gemaakt voor de viering van 75 jaar

bevrijding Weert. Dit betekent dat aanvragen voor een financiële bijdrage beoordeeld

dienen te worden vanuit de bestaande evenementensubsidieregeling. Nu er komend jaar

extra evenementen i.h.k.v. deze viering komen, wordt de druk op deze subsidiemogelijk-
heicl extra groot. In principe worden subsidieaanvraqen voor evenementen op basis van

datum binnenkomst beoordeeld. Een afweging is dus niet te maken op basis van inhoud

maar zal conform datum binnenkomst worden beoordeeld en komt vervolgens al dan niet

in aanmerking voor subsidic. Wcllicht is de druk zo groot dat er een afweging moet
worden gemaakt met andere aanvragen voor evenement in 2019'

Financiële, personele en juridische gevolgen
Vooralsnog zien we alleen vanuit het budget subsidie evenementen voor 2019 groot

50.000 euro mogelijkheden. Echter wel met de kanttekeningen zoals hierboven gemaakt.

Duurzaamheid
In dit stadium nog niet van toepassing
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Uitvoering/evaluatie
Samen met het comité Bevrijding en Herdenkingen vieren we elk jaar op 22 september de
bevrijding van Weert. Voor 2019 kunnen een of meerdere initiatieven zoals genoemd en
bedoeld in dit collegevoorstel een extra tintje híeraan geven.

Com mu n icatie/ participatie
Met de ons reeds bekende initiatiefnemers wordt in gesprek gegaan.
De artikel 4O-vragen van de VVD middels bijgevoegde brief beantwoorden.

Overleg gevoerd met

Intern:
a

a

a

a

Monique Hulsbosch Kabinet.
Wim Truyen en Marianne van de Ven van de afdeling OCSW
Jac Lemmens van het Erfgoedcluster
Twan Joosten, Barry Hofland en Madelon van Hoef van de afdeling OCSW

Extern:
. Norbert Dolman van de provincie Limburg
. Informeel overleg met Stadsgilde St. Catharina/Stichting Gran Fiesta Weert, de

Kerkelijke Harmonie, de stichting wieërt Amezieërt, het comité Bevrijding en
Herdenkingen, BigBandSl en de stichting Wounded Warriors.

Bijlagen:
1. Subsidieregeling 75 jaar Bevrijding Herdenken en Vieren (Nadere subsidieregels

Herdenken en Vieren 75 jaar Bevrijding)
2. Subsidieregeling 75 jaar bevrijding (gemeenten) (Nadere subsidieregels 75 jaar

bevrijd ing vouchers gemeenten)
3. nrtikelf0 brief van 15 november 2018 van de VVD
4. Concept antwoordbrief op de vragen van de VVD
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