
GEMEENTE vvEERT

Stichting Gran Fiesta

Weert, 29 april 2019

Onderwerp : 75 jaar bevrijding Weert

Geachte 

Bij besluit van 26 februari 2019 hebben wij uw stichting een bedrag van € 40.000 toege-
kend voor uw plan voor de vierlng en de herdenking van 75 jaar bevrijding Weert op 21
en 22 september 2019.

Op dat moment had uw st¡chting nog een aanvullende financiële aanvraag bij de provincie
Limburg lopen. Dit in het kader van de speciale regeling "Nadere subsidieregels Herdenken
en Vieren 75 jaar Bevrijding". Bij brief van 28 februari 2019 liet de provincie weten uw
aanvraag niet te kunnen honoreren.

Naar aanleiding van de afwijzing van de provincie heeft u ons bij e-mail van 14 maart
2019 een aangepast programma en het daarbij behorende begroting doen toekomen.
Belangrijkste wijzigingen in het plan z¡jn:

o focus op 1 plek zijnde de locatie Centrum-Noord nabij de stadbrug met daarop het
festvivalterrein en het reenactmentterrein;

. vervallen van de tent;
r vervallen aankleding stad;
. vervallen optocht door de stad,

Verder zijn alle beoogde samenwerkingen van tafel, behoudens het betrekken van het
comité herdenking en bevrijding.

U vroeg om een aanvullende gemeentelijke financiële bijdrage van € 20.000 boven op de
reeds toegekende € 40.000.
Naar aanleiding van de bijgestelde plannen en de toelichting van uw voorzitter in onze
collegevergadering, hebben wij in onze vergadering van 19 maart 2019 besloten de eerder
toegezegde financiële bijdrage van € 40.000,- te verhogen naar € 50.000.
Uw voorzitter heeft aangegeven dat het op 19 maart 2019 in het college toegelichte plan
met dit bedrag uitvoerbaar is op voorwaarde dat er binnen dit bedrag Nederlandse A-
artiesten voor het bevrijdingsfestival te contracteren zijn.
Bij e-mail van 16 april 2019 heeft uw voorzitter onze kabinetschef laten weten dat dit
uitvoerbaar is en dat de line-up voor het bevrijdingsfestival op zaterdag 21 september
2019 inmiddels compleet is.
Het verheugt ons dat u hierin geslaagd bent, Wij vertrouwen er dan ook op dat de
uitvoering conform het gepresenteerde zal zijn.

Wij zullen de € 50.000 zo spoedig mogelijk overmaken op IBAN-nummer NL95 RABO
0152839984 t.n.v. de stichting Gran Fiësta.
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Na afloop van het evenement verwachten we van u een evaluatie; inhoudeliJk en
financieel. Mocht er na afloop van het evenement sprake zijn van een financieel overschot,
dan dient dat bedrag aan de gemeente te worden terugbetaald.

Wij wensen u veel succes in de voorbereidingen op het evenement en vertrouwen op een
geslaagd evenement.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G rinkman
secretaris




