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Voorgesteld besluit 

1. Instemmen met de offerte van de Oranjevereniging. 

2. De raad via de voorjaarsrapportage 2020 voorstellen een incidenteel budget van  

€ 25.000 beschikbaar te stellen voor het vieren van 75 jaar bevrijding; 

3. De directie machtigen - vooruitlopend op besluitvorming in de gemeenteraad -  tot het 

aangaan van verplichtingen en/of het doen van uitgaven voor de organisatie en 

coördinatie van evenementen rondom het bevrijdingsjaar. 

4. De raad informeren 

 

Inleiding 

De Oranjevereniging Emmeloord verzorgt jaarlijks activiteiten rondom het vieren en 

gedenken op 4 en 5 mei en Koningsdag. Hiervoor is structureel een subsidiebudget 

beschikbaar van € 10.140. 

2020 is het jaar van 75 jaar bevrijding en dus geen regulier jaar. Verscheidene 

verenigingen en instellingen organiseren specifieke activiteiten. De Oranjevereniging 

zorgt voor een samenhangende mix aan activiteiten. De Oranjevereniging heeft de 

gemeente gevraagd om extra subsidie. In de gemeentebegroting 2020 staat geen extra 

budget voor het vieren van 75 jaar bevrijding. 

 

Doelstellingen 

Het vieren en gedenken van 75 jaar vrijheid met passende activiteiten voor inwoners.  

 

Argumenten 

 

1.1. Een bundeling van activiteiten met passend budget. 

In uw collegevergadering van 7 januari 2020 heeft u hierover gesproken tijdens de 

rondvraag (agendapunt 06.15). 

De lijn die u toen afsprak was als volgt: 

- Oranjevereniging Emmeloord is de organiserende/coördinerende instelling voor 

het totaal aan activiteiten binnen de Noordoostpolder in 2020; 

- Alle aanvragen en initiatieven die in dit verband bij de gemeente binnen komen 

vanuit de gehele Noordoostpolder worden daarom doorverwezen naar de 

Oranjevereniging; 

- De gemeente verschaft de Oranjevereniging in 2020 extra budget. De uitgaven 

worden aan het einde van het jaar verantwoord en afgerekend. 

 

1.2. De subsidieaanvraag wordt ingetrokken. In plaats daarvan is een offerte 

aangeboden.  

In deze aanvraag heeft de Oranjevereniging al verschillende extra activiteiten 

meegenomen. Maar zij wist toen nog niet dat zij door de gemeente gevraagd werd de 

coördinerende/organiserende rol voor alle activiteiten op zich te nemen en dat het aantal 

activiteiten dan ook groter is.  



U mag het subsidieplafond niet overschrijden en er is maar € 10.140 beschikbaar. 

Daarom is subsidie nu niet het gewenste instrument. De Oranjevereniging trekt de 

subsidieaanvraag in.  

 

1.3 De subsidie wordt vervangen door een offerte 

De Oranjevereniging heeft een offerte ingediend. De organisatie en coördinatie van de 

evenementen 2020 wordt ingekocht op basis van het totale budget van € 10.140 +  

€ 25.000 = € 35.140. 

 

1.4. Uitvoering en coördinatie van evenementen kunnen worden ingekocht 

In de inkoopregels van de gemeente Noordoostpolder vallen Evenementen onder 

categorie SAS-diensten (sociale en andere specifieke diensten). De drempelwaarde voor 

Europese aanbesteding is hiervoor € 750.000. Dat betekent dat hier een enkelvoudige 

onderhandse aanbesteding mogelijk is. Dan kan op basis van één offerte worden 

ingekocht. 

 

1.3. De activiteiten zijn een mix van reguliere en aanvullende activiteiten 

Op dit moment zijn de volgende activiteiten bekend: 

- Schoolontbijt met ‘herdenkingsmeeting jeugd voor vrijheid’ op 17 april met 

schooljeugd. 

- Koningsdag: vlag hijsen, vrijmarkt, lasershow; 

- Bevrijdingsconcert 75 jaar vrijheid in november 2020 i.s.m. gemeente Urk en met 

medewerking van de Marinierskapel; 

- Vrijheidswandeling op 17 en of 18 april 2020 vanuit Kuinre gecombineerd met 

opening replica Onderduikershut in Kuinderbos langs het Razzia pad; 

- Het inpassen van de Vrijheids-express in het programma: bussen die door alle 

provincies in Nederland rijden. De Vrijheids-express bezoekt scholen, buurthuizen, 

stads- en dorpspleinen en brengt en verzamelt bijzondere verhalen over de 

bevrijding van de eigen regio en over oorlog en vrede. 

- Een voorstelling over de oorlog en bevrijding in de Bantsiliek te Bant  

- Concert door onder meer Bigband Drift en Flevobrass en het Christelijk 

Mannenkoor; 

- 9 mei: voertuigen “Keep them rolling” en “Dutch Pease Army” en de “Oude 

Trekker en Motoren Vereniging Flevoland”. 

- Taptoe. 

 

2.1 Er is binnen de gemeentebegroting geen rekening gehouden met 75 jaar vrijheid   

Het eenmalige extra budget van € 25.000 wordt gedekt uit de post onvoorziene uitgaven. 

Dit is een raadsbesluit. Dit besluit staat in de voorjaarsrapportage. 

 

3.1 Voorafgaand aan besluitvorming door de raad worden er al kosten gemaakt 

Daarom wordt de directie gemachtigd om al verplichtingen aan te gaan en uitgaven te 

doen. Zo beschikt de Oranjevereniging tijdig over voldoende middelen om de activiteiten 

te organiseren en coördineren. 

 

4. De raad wordt tijdig geïnformeerd  

Het collegebesluit wordt 12 februari naar de raad gestuurd. Dan is de raad op de hoogte. 

Verrassingen bij de behandeling van de voorjaarsrapportage 2020 worden hierdoor 

voorkomen. 

 

Kanttekeningen 

1.1 Het collegebesluit kan ook negatief zijn 

De Oranjevereniging is op de hoogte dat er een positief collegebesluit nodig is voor het 

extra budget.  

Als u anders besluit kan de Oranjevereniging alleen de reguliere, jaarlijkse, activiteiten 

organiseren. Er is dan immers maar € 10.140 beschikbaar. 

 



3.1     De raad kan anders besluiten 

Indien de raad anders beslist, betekent dit dat er op een andere wijze dekking gevonden 

moet worden voor de al gemaakte kosten. 

 

Planning/Uitvoering 

- Na besluitvorming krijgt de Oranjevereniging de opdracht. 

- Zodra bij de Oranjevereniging deze opdracht binnen is, trekt de Oranjevereniging 

de subsidieaanvraag in. 

 

Bijlagen 

Offerte Oranjevereniging   zaaknummer 0171638610  docnr: 0171151729 

 


