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Aanleiding 
 
Zoals bij u bekend heeft het college opdracht gegeven aan de Stichting Roosendaal 750 jaar om de 
viering van 750 jaar stad in 2018 te organiseren. Deze Stichting is speciaal hiervoor opgericht met als 
voorzitter de heer Cor Verbogt. 
 
Deze Stichting is in oktober 2016 van start gegaan en heeft in eerste instantie een Missie en een Visie 
ontwikkeld. Deze hebben zij als volgt geformuleerd: 
 
Missie 

Stimuleren dat de Roosendalers samen met plezier en enthousiasme het 750 jarig feest organiseren. 

Visie 

 Het hele jaar door gaan Roosendalers zelf initiatieven ontplooien om het feest vorm en inhoud 

te geven 

 Het feest verbindt Roosendalers door het samenbrengen van initiatieven, creativiteit en 

uitvoeringskracht in nieuwe en bestaande evenementen 

 De activiteiten tijdens het feest zijn origineel, creatief en dragen bij aan het historisch of 

toekomstig besef over Roosendaal bij de Roosendaler 

 Het feest is een investering in nieuwe toekomstige initiatieven die bijdragen dat inwoners trots 

zijn op Roosendaal 

Ambitie 

 In september 2018 is er een feestweek waaraan elke Roosendaler de kans krijgt om mee te 

doen 

 De stichting initieert en faciliteert de feestweek en zij zorgt dat daarbinnen een kwalitatief 

hoogstaand en verantwoord openluchtspektakel wordt georganiseerd 

 De feestweek vindt plaats van 21 tot en met 30 september 2018, waarin ook het Roosendaals 

Treffen een plaats krijgt. Hierdoor schuift dit evenement een jaar op. 

 
Op 17 oktober 2016 heeft een informatieavond plaatsgevonden, waarbij heel veel ideeën zijn 
verzameld.  
Daarnaast zijn er vanaf dat moment diverse voorstellen en ideeën via de website, mondeling, social 
media of via de e-mail binnengekomen bij de Stichting. Op 13 december 2016 heeft overleg 
plaatsgevonden met de organisaties van de grotere jaarlijkse evenementen. 
 
Al de ideeën en voorstellen zijn getoetst aan de Missie en Visie en uiteindelijk heeft dat geresulteerd 
in een programma voor het feestjaar 2018. Het wordt echt een feest door en voor de inwoners van 
Roosendaal. Het programma treft u bijgaand aan alsmede een feestkalender met daarop de diverse 
activiteiten. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de activiteiten die onder verantwoordelijkheid van 
de Stichting en/of in samenwerking met de Stichting worden georganiseerd en activiteiten, die door 
derden worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de grotere evenementen. Laatste activiteiten 
kunnen als zij dat willen meeliften in de communicatie en marketing in het kader van het feestjaar. 
 
Om het voorliggende programma te kunnen realiseren is een totaalbedrag nodig van € 750.000. 
  
Conform eerdere besluitvorming door uw gemeenteraad is op dit moment in een bedrag van € 
200.000 beschikbaar voor de organisatie van het feestjaar 2018. Dit is dus evident onvoldoende, 
mede gelet op het gewenste kwaliteitsniveau. 
Dat betekent dat er € 550.000 extra nodig is om het voorgestelde programma te kunnen realiseren. 
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Overigens wordt aan uw gemeenteraad niet gevraagd om het volledige extra bedrag van € 550.000 te 
voteren. Maar een extra bedrag van € 300.000, bovenop de al beschikbaar gestelde € 200.000. 
 
Daarnaast wordt uw gemeenteraad gevraagd garant te staan voor een bedrag van € 250.000. Voor dit 
bedrag geldt een inspanningsverplichting voor de Stichting Roosendaal 750 jaar om inkomsten uit 
andere bronnen zoals sponsoring en subsidies te werven. Van deze € 250.000 is inmiddels € 50.000 
toegezegd door een externe partij.  
 
Op verzoek van de Stuurgroep 750 jaar Roosendaal (burgemeester, wethouder Verbraak en de heren   
Jan Pelle, Wim van den Goorbergh en Joseph Dekkers) is door de Stichting Roosendaal 750 jaar een 
plan van aanpak opgesteld waarin is aangegeven op welke wijze zij denkt het benodigde bedrag van 
€ 250.000 te kunnen realiseren. Dit plan van aanpak treft u als bijlage 3 aan. 
 
Op basis van dit raadsvoorstel zal een overeenkomst met de Stichting Roosendaal 750 jaar worden 
gesloten. Een concept-overeenkomst treft u als bijlage 4 aan. 
 
 
Beoogd effect 
 
Met het beschikbaar stellen van een totaal budget van € 500.000 (reeds € 200.000 beschikbaar 
gesteld en nu een aanvullende bijdrage van € 300.000 gevraagd) en een garantstelling van € 250.000 
kan een kwalitatief hoogstaand programma worden uitgevoerd voor de viering van 750 jaar 
Roosendaal. Een programma georganiseerd door de inwoners/organisaties van Roosendaal en voor 
de inwoners van Roosendaal. 
 
 
Argumenten 
 
Met dit voorstel wordt aan uw gemeenteraad duidelijkheid geschapen omtrent het benodigde bedrag 
voor de viering van 750 jaar Roosendaal. Het is voor de Stichting ook heel duidelijk, als u instemt met 
dit voorstel, wat het maximale budget is voor de organisatie van het feestjaar. 
En dat er dus geen sprake kan zijn van eventuele overschrijdingen van dit budget.  
 
Om een kwalitatief goed programma te realiseren en op waardige wijze het 750-jarig bestaan van de 
stad te kunnen vieren is het budget van € 750.000 nodig. 
 
Overigens is de insteek van de Stichting richting organisaties/verenigingen/bedrijven dat het niet aan 
de orde is om aan het feest alleen maar te verdienen, maar juist van hen ook een eigen (financiële) 
bijdrage wordt verwacht. Hetzij in persoonlijke niet betaalde inzet van professionals, hetzij in korting op 
de geleverde diensten.  
 
Door eerdergenoemde Stuurgroep is onderhavig voorstel in de vergadering van 4 juli 2017 besproken 
en de leden van de Stuurgroep hebben unaniem ingestemd met het voorstel. 
Met name de duidelijkheid inzake het budget voor zowel gemeenteraad als Stichting, maar ook het 
goed vastleggen van de verschillende verantwoordelijkheden is positief beoordeeld. 
 
Ten aanzien van de overeenkomst dient nog het volgende te worden opgemerkt. 
De Stichting is juridisch verantwoordelijk en aansprakelijk voor de activiteiten die tijdens het feestjaar 
onder haar verantwoordelijkheid worden georganiseerd. Daartoe zal de Stichting de benodigde 
verzekeringen afsluiten. 
 
Echter indien bij bepaalde omstandigheden de verzekering de schade niet dekt en er geen sprake is 
van onzorgvuldig handelen door de Stichting staat de gemeente garant voor de afwikkeling van de 
schade. 
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De reden hiervan is dat de leden van de Stichting op verzoek van de gemeente volledig vrijwillig de 
werkzaamheden willen uitvoeren, maar indien zich bovenstaande voordoet, niet persoonlijk 
verantwoordelijk willen worden gesteld.  
 
Uiteraard zal in goed overleg met de gemeente (juridisch adviseur) zeer zorgvuldig worden gekeken 
naar de af te sluiten verzekeringen.  
 
 
Kanttekeningen 
 
Zoals boven aangegeven wordt van de Stichting Roosendaal 750 jaar een inspanningsverplichting 
verwacht om € 250.000 zelf aan inkomsten te genereren. Van deze € 250.000 is inmiddels € 50.000 
toegezegd door een externe Stichting. 
 
Aan uw gemeenteraad wordt thans wel gevraagd garant te staan voor dit bedrag. Dat betekent in de 
praktijk dat de gemeente het resterende bedrag moet betalen, als het volledig bedrag van € 250.000 
niet gehaald wordt. 
 
Dit kan echter pas in de loop van 2018 bepaald worden. 
Om die reden wordt thans aan u alleen een garantstelling voor dit bedrag gevraagd.  
Het eventuele tekort (totale uiteindelijke kosten van het feestjaar- € 500.000- inkomsten verworven 
door de Stichting) kan dan in 2018 in de Bestuursrapportage worden opgenomen. 
 
De begroting zoals die nu is opgesteld is exclusief B.T.W. Inmiddels heeft de Stichting een B.T.W. 
nummer ontvangen. De Stichting is nog in overleg met de Belastingdienst om ook daadwerkelijk de 
bevestiging te krijgen dat de Stichting de B.T.W. ook terug kan vorderen. Aangezien de Stichting een 
gemeentelijke taak uitvoert (het organiseren van de viering van 750 jaar stad) is de verwachting dat 
hier toestemming voor zal komen, maar is uiteraard pas zeker als de Belastingdienst daar formeel een 
besluit over genomen heeft.  
 
 
Financiën 
 
Aan u wordt thans voorgesteld een budget van € 500.000 beschikbaar te stellen, waarvan € 200.000 
reeds gedekt is door eerdere besluitvorming. 
 
De dekking van het bedrag van € 300.000 zal meegenomen in de Aanbiedingsnota van de begroting 
2018. Daarin zal aangegeven worden dat het bedrag ten laste komt van de bestemmingsreserve nog 
te besteden overschot begroting. 
 
Verder wordt aan uw gemeenteraad een garantstelling gevaagd voor eerdergenoemde € 250.000. 
 
 
Communicatie 
 
Op dezelfde dag en direct na het aanbieden van onderhavig raadsvoorstel aan uw gemeenteraad is 
de pers geïnformeerd. 
 
Ten aanzien van de communicatie is een communicatieplan opgesteld en dit is verder uitgewerkt in 
een concrete planning.  
Om een en ander toe te lichten is voor uw leden van de gemeenteraad ook een informatiebijeenkomst 
ingepland. 
 
Ten aanzien van het verdere communicatietraject zal nadrukkelijk afstemming plaatsvinden met het 
traject ten aanzien van de plannen omtrent Citymarketing. Zodat waar mogelijk een en ander elkaar 
kan versterken. Of win-win situaties gecreëerd kunnen worden. 
 



  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

 
Vervolg 
Uw gemeenteraad wordt gevraagd conform raadsvoorstel, met inachtneming van bovenstaande 
motivatie en toelichting, te besluiten. 
 
Bijlagen 

1. Programma 750 jaar Roosendaal 
2. Opbouw kosten programma 750 jaar Roosendaal 
3. Plan van aanpak werven inkomsten 
4. Concept-overeenkomst  

 


