2012BEM07 - Bijlage 1
Memo inzake Financiële bijdrage Koninginnedag 2012

Aan: statenlid J.G. Boerkamp
I.a.a. Leden commissie BEM.
Van: Namens college van GS – R.C. Robbertsen

Inleiding
Na het incident in Apeldoorn is het aspect openbare orde en veiligheid/civieltechnische
voorzieningen een zeer grote rol in de viering van Koninginnedag gaan spelen. Dit betekent
dat de kosten die hiermee gepaard gaan aanzienlijk hoger zijn dan voor dit incident. Los van
het feit dat de viering van Koninginnedag ook voor de provincie publicitair aantrekkelijk is,
hebben de provincies Zeeland en Limburg vanwege de hoge kosten een substantieel hogere
bijdrage aan de Koninginnedag viering verleend.
De provincies Zeeland (2010) en Limburg (2011) hebben resp. € 400.000 (€ 200.000 per
gemeente) en € 500.000 (€ 250.000 per gemeente) voor de gemeenten die Koninginnedag
organiseerden beschikbaar gesteld.
Verzoek bijdrage Rhenen en Veenendaal
De gemeenten Rhenen en Veenendaal hebben de provincie verzocht om een financiële
bijdrage.
De kosten die de gemeenten voor Koninginnedag maken, zijn als volgt samengesteld.
Rhenen
Programma
€ 95.000
Mobiliteit en parkeren
€ 85.000
Openbare Orde en Veiligheid
€265.000
Communicatie
€ 35.000
Inhuur derden
€ 70.000
Externe en deels interne personeelskosten
€200.000
Totaal
€750.000
Veenendaal
Evenementen
Openbare Orde en Veiligheid/dranghekken, etc
Communicatie
Externe personeelskosten
Totaal (excl. kosten uren eigen personeel)

€275.000
€350.000
€150.000
€175.000
€950.000

Besluit GS
GS van Utrecht hebben besloten de lijn die de provincies Zeeland en Limburg hebben
gevolgd te continueren en ook een substantiële bijdrage voor de Koninginnedag viering 2012
beschikbaar te stellen.
GS hebben besloten een bedrag van € 460.00 voor Koninginnedag 2012 beschikbaar te
stellen. Van dit bedrag is € 10.0000 beschikbaar voor de directe kosten van de provincie. De
provincie is zoals gebruikelijk gevraagd de afsluitende bijeenkomst te organiseren voor de
leden van het Koninklijk Huis en alle direct betrokkenen. Daarnaast is er een budget van €
225.00 aan de gemeente Rhenen en € 225.000 aan de gemeente Veenendaal toegekend.
Dit onder de voorwaarde dat alle kosten die de provincie op o.a. provinciale wegen had
moeten maken in opdracht van en voor rekening van de betrokken gemeenten komen.
Achtergrondinformatie ligt ter inzage bij de griffie.

