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de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 
 
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de stad en dorpen van de gemeente Roosendaal bevrijd werden. 
Maar niet alleen de gemeente Roosendaal, alle dorpen en steden in Noord-Brabant. En dit jaar en 
volgend jaar de rest van Nederland. 
 
Vandaar dat er vanuit de provincie, maar ook landelijk veel aandacht besteed zal gaan worden aan 75 
jaar bevrijding in een periode van september 2019 tot en met 5 mei 2020. 
 
Inmiddels is er al een aantal malen overleg geweest met de Oranjecomités en Oranjestichtingen in 
onze gemeente, Cultuurcompaan en het comité ‘Herdenken en Vieren’. 
En ook overleg met de Stadsdichter en andere organisaties. 
Naar aanleiding van deze overleggen zijn er inmiddels al plannen ingediend voor zowel de 
Dodenherdenking op 4 mei, de bevrijding op 5 mei en de bevrijding van stad en dorpen van 26 tot en 
met 30 oktober. De totale kosten van deze plannen bedragen afgerond € 75.000. 
 
Kortheidshalve wordt verwezen naar bijlage 1, waarin de verschillende plannen in grote lijnen worden 
omschreven.  
 
Zoals bekend is er jaarlijks een budget van € 25.000 beschikbaar voor het comité ‘Herdenken en 
Vieren’. Dit budget wordt grotendeels besteed aan het Bevrijdingsfestival op 5 mei en het 
Bevrijdingsconcert in oktober, dat dit jaar op 31 oktober zal plaatsvinden en verzorgd wordt door 
harmonie St. Caecilia uit Nispen. 
 
Op basis van de begrotingen van de ingediende plannen en om nog ruimte te bieden aan overige 
initiatieven is een extra budget van € 75.000 nodig om de viering van 75 jaar bevrijding op gepaste 
wijze te vieren.  
 
Het totale budget komt dan op € 100.000. 
 
Beoogd effect 
 
Met het beschikbaar stellen van een totaal budget van € 100.000 (€ 25.000 bestaand budget en 
aanvullend budget van € 75.000) kan een kwalitatief hoogstaand en passend programma in het kader 
van 75 jaar bevrijding worden samengesteld. 
Waarbij het uitgangspunt is dat er in ieder geval zowel de stad als in alle dorpen een programma 
wordt georganiseerd op de schaal van de stad en dorpen door de Oranjestichtingen en 
Oranjecomités. 
Aangevuld met activiteiten door andere organisaties die voor alle inwoners van de gemeente 
Roosendaal toegankelijk zijn. 
Denk hierbij onder andere aan de educatie op alle scholen door Cultuurcompaan en het organiseren 
van een tentoonstelling door het Tongerlohuys.  
 
Het comité ‘Herdenken en Vieren’ krijgt onder voorzitterschap van de burgemeester hierbij de taak van 
de algemene regie en coördinatie en is ook verantwoordelijk voor het toewijzen van budgetten.  
 
Argumenten 
 
Met het voorstel wordt aan het comité ‘Herdenken en Vieren’ duidelijkheid gegeven welk budget de 
gemeente beschikbaar stelt voor het organiseren van activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding. 
Sprake is van een maximaal budget waarvoor de activiteiten georganiseerd moeten worden. Er kan 
dus geen sprake zijn van eventuele overschrijdingen van dit budget. 
 
De ingediende plannen kunnen op basis hiervan door het comité worden getoetst en kan het comité 
besluiten welke budgetten aan de verschillende plannen wordt toegekend. 
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Kanttekeningen 
 
Geen. 
 
Financiën 
 
Aan u wordt thans voorgesteld een extra budget € 75.000 beschikbaar te stellen, zodat tezamen met 
het bestaande budget van € 25.000, een totaalbudget van € 100.000 beschikbaar komt voor de 
activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding. 
 
Bij het aanbieden van de aanbiedingsnota begroting 2019 waren de plannen voor 75 jaar bevrijding 
nog niet zover gevorderd dat er een eerste begroting kon worden gemaakt. De dekking van het 
bedrag van € 75.000 zal daarom worden meegenomen in de eerstvolgende bestuursrapportage.  
 
Communicatie 
 
Nadat uw gemeenteraad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van het budget en het comité 
‘Herdenken en Vieren’ de plannen heeft beoordeeld, zal het comité de dan bekende plannen verder 
toelichten aan de media. 
 
Vervolg 
Uw gemeenteraad wordt gevraagd conform raadsvoorstel, met inachtneming van bovenstaande 
motivatie en toelichting, te besluiten. 
 
Bijlagen 

1. Overzicht tot nu toe ingediende plannen en ideeën. 


