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1. Voorstel 

 Voorgesteld wordt om naast de eerder toegezegde extra bijdrage van € 10.000,-- en de 
garantstelling van € 10.000,-- een extra bijdrage te leveren. Deze bestaat uit:  
-het faciliteren van  het feest door schoonmaken, hekwerken, toiletten e.d. ter waarde van 
€ 15.000,--. 
-het leveren van een bijdrage van € 20.000,-- in de kosten van beveiliging. 

 Om deze lasten te kunnen dekken zal ruimte gezocht worden in bestaande budgetten 
binnen de volgende programma’s: 
-Programma 2 Veiligheid voor de kosten van beveiliging 
-Programma 3 Bestuur en Participatie voor de facilitaire kosten 
-Programma 5 Wonen en Leefomgeving voor overige kosten 

 Dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de bestaande producten. In het uiterste 
geval betekent dit, dat een overschrijding op die bestaande producten wordt toegestaan. 

 
2. Aanleiding 
De organisatoren van het Koningspleinfestijn hebben op 17 februari jl. per brief aan ons college en 
uw raad laten weten af te zien van de organisatie van het festijn in 2009. Als belangrijkste reden 
gaven zij aan onvoldoende middelen van de gemeente te hebben gekregen. Raadslid Van Houcke 
van D66/Groen Links heeft op 12 februari schriftelijke vragen aan ons college gesteld, met het 
verzoek deze in de raadsvergadering van 19 februari 2009 mondeling te beantwoorden. Na een 
schorsing heeft uw raad bij monde van de heren Van Houcke en Onderdelinden aan ons college 
de opdracht meegegeven, om op zeer korte termijn met de initiatiefnemers te gaan praten om te 
zoeken naar mogelijkheden om het feest toch door te laten gaan. Uw raad heeft aangegeven dat 
de oplossing gezocht moest worden in uitbreiding van de facilitaire diensten. 
 
3. Aanpak/Uitvoering 
Op 24 februari heeft er een eerste gesprek plaatsgevonden tussen de organisatoren en een 
delegatie van ons college. De gemeente heeft in 2007 naast de subsidie van € 40.000,-- zich ook 
garant gesteld voor € 8.000,--. Daarnaast was nog een bijdrage voor specifieke programma-
onderdelen t.l.v. de WMO gedaan van € 5.000 en een subsidie voor multiculturele activiteiten 
toegekend van € 3.000,--. In totaal dus € 56.000,--. Ook had de gemeente in 2005 en 2007 met 
bepaalde faciliteiten het Koningspleinfestijn ondersteund. Dit was gedaan op één-op-één 
afspraken, zonder dat structurele afspraken gemaakt waren. 
 
In de begroting 2009 is wederom een bedrag opgenomen van € 40.000,--. Ons college heeft daar 
bovenop in een brief in november 2008 € 10.000,-- extra toegezegd en een garantstelling gedaan 
van nog eens € 10.000,--, samen  € 60.000,--. Bij elkaar dus € 4.000,-- meer dan in 2007.  
 
Op basis van datzelfde overzicht gaven de organisatoren aan voor 2009 nog met een tekort te 
zitten van € 40.000,--, dat de gemeente zou moeten dekken. Mogelijkheden tot bezuiniging door 
een beperkter programma of het werven van nieuwe sponsors zijn er volgens hen nauwelijks. 
Daarop is een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek op 26 februari.  
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In dit gesprek legden de organisatoren een begroting 2009 neer met een tekort van € 4.500,--, dat 
ze voor eigen rekening nemen, ervan uitgaande dat de gemeente alle facilitaire zaken, ad  
€ 15.000,--, waaronder schoonmaken plein, hekwerken, toiletten, elektriciteit enz. voor haar 
rekening neemt en de kosten van beveiliging van € 20.000,--. Ons college heeft vervolgens 
aangeboden om de facilitaire kosten helemaal voor haar rekening te willen nemen en de kosten 
van beveiliging voor de helft.  
Hieraan worden de volgende voorwaarden gekoppeld: 

 Om de btw te kunnen compenseren, moet de gemeente opdrachtgever en organisator van 
het feest zijn.  

 Deze rol wil de gemeente ook letterlijk naar zich toe trekken.  
 Alle facturen moeten door de gemeente betaald worden.  
 Ons college moet voor de raadsvergadering van 26 maart 2009 zwart op wit hebben wat 

alle sponsors toegezegd hebben. 
 
Samengevat betekent dat dat onder deze voorwaarde de bijdrage met € 25.000,-- i.p.v. de 
gevraagde 35.000,-- wordt verhoogd. Dit werd door de organisatoren direct afgedaan met de 
letterlijke tekst “onbespreekbaar”. Vervolgens zijn vanuit ons college nog herhaalde pogingen 
gedaan om toch een mogelijkheid voor een opening te vinden, maar dat is niet gelukt. De 
organisatoren lieten weten dat het dus nog € 10.000,-- extra was of geen Koningspleinfestijn. 
 
Het bovenstaande laat onverlet dat wij grote waardering hebben voor de mensen die zich inzetten 
om Ridderkerk en de Ridderkerkers wederom een geslaagd evenement te bieden. Wij zijn van 
mening, dat een dergelijk evenement doorgang moet kunnen vinden. Juist in een tijd van 
economische crisis is het belangrijk gelegenheden te creëren waarop inwoners elkaar kunnen 
ontmoeten en de samenhang in onze gemeenschap kan worden versterkt. 
 
Wij hebben getracht de organisatoren te bewegen tot enige versobering van het programma, om 
de niet in de begroting voorziene uitgaven ten laste van de gemeente zoveel mogelijk te beperken. 
Dat rekenen wij tot onze vanzelfsprekende taak, des te meer in een tijd die door de economische 
ontwikkelingen voor veel mensen ongewis is. Wij zijn dan ook teleurgesteld over het feit, dat de 
organisatoren geen mogelijkheden zien tot versobering van het oorspronkelijke programma. 
 
Ons college heeft daarop besloten toch te zoeken naar mogelijkheden om de ontbrekende  
€ 10.000,-- beschikbaar te stellen. Dit is vrijdag 27 februari meegedeeld aan een van de 
organisatoren. Hierbij is tevens aangegeven dat het voorstel van ons college in de Commissie 
Samen Leven van 12 maart besproken moet worden, en op 26 maart aan de raad voorgelegd moet 
worden. Hierdoor kan niet voldaan worden aan de voorwaarde van de organisatoren, dat er voor  
1 maart duidelijkheid is. Zij gaven aan dat ze daar mee kunnen leven. De organisatoren doen hun 
uiterste best om voor de raadsvergadering van maart 2009 inzicht te hebben in de 
sponsorbijdragen. 
 
4. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Resumerend ziet het totale kostenplaatje voor het Koningspleinfestijn 2009 er als volgt uit: 
 
-oorspronkelijke raming     € 40.000,-- 
-toezegging budgetverhoging november 2008  € 10.000,-- 
-toezegging garantiestelling november 2008  € 10.000,-- 
-facilitaire zaken en beveiliging o.b.v. dit advies  € 35.000,-- 
Totaal       € 95.000,-- 
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Uitgaande van de opstelling van uw raad dat geen extra krediet beschikbaar wordt gesteld voor 
een sluitende begroting van het evenement, hebben wij gezocht naar alternatieve mogelijkheden 
om het evenement in financiële zin doorgang te kunnen laten vinden. Wij stellen dan ook voor, de 
kosten onder te brengen in de lopende budgetten van de volgende programma’s: 

 Programma 2 Veiligheid voor de kosten van beveiliging 
 Programma 3 Bestuur en Participatie voor de facilitaire kosten 
 Programma 5 Wonen en Leefomgeving voor overige kosten 

 
Het mag evenwel niet zo zijn, dat hierdoor de kwaliteit van de reguliere producten en diensten die 
uit deze budgetten worden betaald, wordt aangetast. Het logische gevolg hiervan is, dat rekening 
moet worden gehouden met overschrijdingen van sommige begrotingsposten. In hoeverre dat het 
geval zal zijn, is op dit moment niet goed in beeld te brengen. De overschrijdingen zullen zichtbaar 
zijn in de rekening over 2009. 
 
Verder benadrukken wij, dat deze manier van financieren wat ons betreft eenmalig is. Binnen het 
college en in samenspraak met uw raad willen wij graag de discussie aangaan over de vraag hoe 
de kosten van het Koningspleinfestijn op de door iedereen gewenste transparante manier kunnen 
worden begroot en verantwoord. In het vast te stellen evenementenbeleid moeten structurele 
afspraken gemaakt worden. Deze gelden dan voor de volgende edities van het Koningspleinfestijn, 
maar ook voor de andere evenementen in het centrum van Ridderkerk. 
 
Ook in 2007 is de facilitering van het evenement bekostigd uit reguliere budgetten. Door het 
gehanteerde systeem van rekening en verantwoording is het niet eenvoudig om nauwkeurig in 
beeld te brengen met welke bedragen de gemeente twee jaar geleden het Koningspleinfestijn heeft 
gefaciliteerd. Daarom vinden wij het gewenst de administratie van het evenement van dit jaar 
zodanig in te richten, dat achteraf duidelijk is vast te stellen welke uitgaven zijn gedaan ten 
behoeve van het Koningspleinfestijn. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen leven  
Behandeld in de raad d.d. 26 maart 2009 
j.m.sluimer@ridderkerk.nl/480/HB 
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