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Financiële bijdrage Koningsdag 2019

Geachte leden van de raad en steunfractieleden,
Op 30 augustus jl heeft de Rijksvoorlichtingsdienst met een persbericht laten weten dat Hunne
Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zaterdag 27 april 2019 aanwezig zijn bij
de viering van Koningsdag in Amersfoort. De gemeente Amersfoort organiseert daarom met
medewerking van de omliggende gemeenten uit de bestuurlijke samenwerking Regio Amersfoort,
waaronder ook de gemeente Baarn, een ca. twee uur durend programma, waarin op verschillende
wijze de de facetten van stad en ommeland aan de Koninklijke Familie worden gepresenteerd.
Sinds 2015 viert Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander de Koningsdag in "nieuwe stijl". Anders
dan eerder het geval was bij de viering van Koninginnedag, wordt op Koningsdag door de Koninklijke
Familie steeds een (grote) gemeente bezocht: een gemeente met een centrumfunctie in de regio.
Vanaf het moment dat bekend was dat de Koninklijke Familie Koningsdag in Amersfoort viert, is
vanuit burgemeester Bolsius van de gemeente Amersfoort aangegeven dat hij alle gemeenten in
Regio Amersfoort wil betrekken bij de organisatie en de invulling van het programma voor
Koningsdag. In het twee uur durende programma dat live op tv wordt uitgezonden, is 20 minuten
gereserveerd voor de regio. De regiogemeenten zijn daarom aangehaakt op de projectorganisatie en
de eerste bestuurlijke overleggen zijn gevoerd. Vanuit iedere gemeente is een ambtelijk
aanspreekpunt en een communicatieadviseur betrokken. Als uitgangspunt voor het regioprogramma
is gekozen om niet als individuele gemeenten maar als regio te presenteren. Het is wel de bedoeling
dat voor de verschillende gemeenten herkenbare elementen zichtbaar zijn.
Op 11 maart wordt het gehele programma voor Koningsdag bekend gemaakt, inclusief het onderdeel
voor de regio. Op 14 februari is het definitieve plan voor de invulling van het regio-gedeelte in de
gehele programmering op hoofdlijnen vastgesteld door de burgemeesters van de 8 gemeenten. De
regio, en de gemeente Baarn en in het bijzonder inwoners van onze gemeente, zullen op meerdere
momenten, op een innovatieve en interactieve wijze een plek krijgen in het regioprogramma. Onze
Oranjeverenigingen betrekken we hierbij, het eerste gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden.
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Een dergelijk groot publieksevenement draagt bij aan de profilering en herkenbaarheid van de stad
en de regio, zowel voor de economische en toeristische versterking.
Tevens heeft de gemeente Amersfoort gevraagd om een financiële bijdrage van de regio a
€100.000,- In het Bestuurlijk Overleg over het Regioprogramma Koningsdag 2019 van d.d. 20
december 2018 is over deze vraag gesproken en is door het overleg verzocht vanuit Bureau Regio
Amersfoort met een concreet uitgewerkt verzoek te komen. Dit is gedaan op 16 januari jl. De
verdeling van het bedrag is gestaffeld tot stand gekomen en dat betekent voor de gemeente Baarn
een bijdrage van €12.000,-.Op 19 februari januari jl heeft het college ingestemd met dit verzoek.
Wij zien uit naar een mooi Koningsdag 2019 waarbij de regio Amersfoort zich van haar mooiste kant
presenteert, waarbij een waardevolle bijdrage wordt geleverd aan de profilering en herkenbaarheid
van de stad en regio Amersfoort, en dus ook Baarn.
Het college gaat er hiermee vanuit u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. A. Najib
gemeentesecretaris
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e
1 locoburgemeester
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