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Onderwerp : Vragen ex art 40 RvO inzake 75 jaar bevrijding Weert

Geachte mevrouw Van den Bergh,

In uw brief van 15 november 2018 stelt u ons een 3-tal vragen over de viering van de
bevrijding van Weert vanwege het feit dat het in 2019 75 jaar geleden is dat Limburg
bevrijd werd. Hieronder treft u per vraag ons antwoord aan.

vraag 7: Besteedt de gemeente, in samenwerking met het comité Bevrijding en
Herdenkingen Weert, in 2O79 extra aandacht aan de 7í-jarige bevrijding?

Antwoord:
Inmiddels hebben een 8-tal organisaties, waaronder het comité Bevrijding en
Herdenkingen Weert, bij ons kenbaar gemaakt een activiteit te willen organiseren in het
kader van 75 jaar bevrijding van Weert. Met deze organisaties staan we momenteel in
contact en hebben we binnenkort plenair overleg om te bezien of afstemming onderling
dan wel samenwerking mogelijk is.

Vraag 2: Op welke wijze wil zíj de inwoners bij deze herdenking betrekken?

Antwoord:
Alle initiatieven om te komen tot extra activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding van
Weert juichen we toe. Aanvragen voor een gemeentelijke financiële bijdrage zullen vanuit
de reguliere subsidieregelingen beoordeeld worden. Daarbij hanteren we als voorwaarde
dat deze evenementen voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Vraag 3: Heeft de gemeente en/of het Comité Bevrijding en Herdenkingen Weert
bij de Provincie geinformeerd naar de extra financiële middelen en
mogelijkheden?

Antwoord:
Wij zijn op de hoogte van de 2 subsidieregelingen die de provincie in het leven heeft
geroepen terstimulering van activiteiten in het kadervan de herdenking en viering van
75 jaar bevrijding van Nederlands Limburg.
De regeling "Herdenken en Vieren 75 jaar Bevrijding" is voor de innovatieve bovenlokale
projecten. Deze regeling staat open voor rechtspersonen en natuurlijke personen, niet
zijnde gemeenten. Ons is bekend dat er vanuit Weert hiervoor 2 aanvragen zijn ingediend.
De regeling "75 jaar bevrijding-vouchers gemeenten" staat open voor gemeenten.
Hiervoor kan de gemeente een voucher van maximaal € 5.000 ontvangen waarbij geldt
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dat de provinciale bijdrage nooit meer kan zijn dan de financiële bijdrage van de
gemeente. Van laatstgenoemde regeling zullen we in ieder geval gebruik maken gebruik
maken.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
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