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Inleiding
Op 27 april 2019 zullen Koning Willenn-Alexander en Koningin Maxima Koningsdag 
vieren in de regiocentrumgemeente Amersfoort. Door de gemeente Amersfoort is aan de 
regiogemeenten gevraagd of zij willen bijdragen in de kosten van deze viering.

Centrale vraag
Bent u bereid om samen met de andere regiogemeenten een gedeelte van de kosten 
van de landelijke Koningsdagviering te dragen?

Beoogd resultaat (wat)
Naast dat het een eer is dat Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima Koningsdag 
in de regiogemeente Amersfoort vieren draagt de landelijke Koningsdagviering ook bij 
aan de economische en toeristische versterking van de regio.

Kader
N.v.t.

Argumenten
Versterking van de regionale economie en toerisme komt ook Woudenberg ten goede 
De landelijke viering van Koningsdag is een (inter)nationaal publiekevenement.
Miljoenen mensen in binnen- en buitenland zullen kennis kunnen nemen van allerlei 
facetten van Amersfoort en de regio welke op die dag aan de Koninklijke Familie worden 
gepresenteerd. Er is in de voorbereiding voor gekozen om als regio op te trekken en 
tijdens de viering herkenbare elementen van de regiogemeenten terug te laten komen. 
Op welke wijze Woudenberg en de andere regiogemeenten naar voren zullen komen in 
het twee uur durende bezoek van de Koninklijke Familie wordt binnenkort duidelijk. Er 
wordt op dit moment nog hard gewerkt aan het script voor dit bezoek.
De ervaring leert bij dit soort nationale publieksevenementen dat de nieuwsgierigheid 
van mensen wordt gewekt naar de stad/regio. Dit kan leiden tot een toeristisch bezoek 
met daarbij economisch profijt van sectoren die daarop inspelen. Ook is het mogelijk dat 
het bedrijfsieven geinteresseerd raakt om zich te vestigen.

De regiogemeenten zijn aangehaakt bij de organisatie
De gemeente Amersfoort heeft er voor gekozen om de regiogemeenten te betrekken bij 
de organisatie van de Koningsdagviering. Zo is door hen een logo ontwikkeld waarin alle 
gemeentevlaggen uit de regio zijn verwerkt. Naast dat de gemeente dit logo kan 
gebruiken rond Koningsdag worden Woudenbergse ondernemers geinformeerd over het 
huisstijipakket van de Koningsdag en uitgenodigd daar ook gebruik van te maken.
In de projectorganisatie zijn de regiogemeenten aangehaakt. De eerste bestuurlijke 
overleggen zijn gevoerd en is de burgemeester van Bunschoten voorzitter van het 
bestuurlijk overleg regioprogramma Koningsdag 2019.
Ook zijn de lokale Oranjeverenigingen en -comites en andere verenigingen en 
organisaties die bij de lokale Koningsdagvieringen betrokken zijn al uitgenodigd voor 
een regionale bijeenkomst. Daar zijn zij geinformeerd over de landelijke viering en zijn 
ideeen uitgewisseld hoe de lokale vieringen kunnen aansluiten en/of welke bijdrage zij 
kunnen leveren aan de landelijke viering zelf.

Duurzaamheid
Het bijdragen aan de landelijke Koningsdag draagt bij op Mens door middel van 
maatschappelijke betrokkenheid en participatie en op Markt door middel van het 
vergroten van de financiele weerbaarheid waar het gaat om het aantrekken van 
toerisme en bedrijvigheid.

Draagviak
In de regio zijn afspraken gemaakt om als regiogemeenten ook een deel van de kosten 
van de landelijke viering van Koningsdag op ons te nemen. Daarvoor is een onderling 
een verdeelsleutel afgesproken waarbij Woudenberg 8% van het regiobedrag draagt.
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Beoogd resultaat (hoe)
Samen met alle regiogemeenten zet ook Woudenberg zich op de kaart tijdens de 
landelijke Koningsdag in de regiogemeente Amersfoort.

Financiele consequenties

Afwijking
t.o.v.

Incidenteel/
Structureel

Uitgaven Programma/
Product

Rapporteren 
aan raad d.m.v.

begroting (C)
Incidenteel€ 0 6. Algemene 

dekkingsmiddelen
€ 8.000 Zomernota

De uitgaven in dit voorstel zijn niet geraamd in de begroting. Het is een nieuwe 
incidentele uitgave die in de zomernota zal worden verantwoord.
Afgesproken is dat de regiogemeenten een vaste financiele bijdrage leveren en daarmee 
dus niet aansprakelijk zijn voor eventuele tekorten die kunnen ontstaan. Het overgrote 
deel van de kosten voor dit evenement worden gedragen door de gemeente Amersfoort 
en de provincie Utrecht. Zij nemen daarmee ook het financiele risico op zich. Tevens is 
men bezig om het bedrijfsieven door middel van sponsoring te laten deelnemen om zo 
het totale budget te verhogen.

Aanpak/uitvoering
Door middel van de bestuurlijke overleggen is de gemeente Woudenberg aangehaakt bij 
de regionale projectorganisatie. Na het bekend zijn van het script voor het bezoek van 
de Koninklijke Familie zal het aandeel van de gemeente Woudenberg verder worden 
opgepakt en uitgewerkt.

Conclusie
Het is een eer dat de Koninklijke Familie dit jaar Koningsdag in Amersfoort en de regio 
viert. Het is daarbij vanzelfsprekend dat de gemeente Woudenberg daaraan ook een 
bijdrage levert.

Communicatie
Inmiddels zijn lokale ondernemers aangeschreven over de mogelijkheid van het gebruik 
van de logo's en sponsoring van de viering. In de komende periode zal via social media 
verdere aandacht worden geschonken aan de landelijke viering zelf en de rol daarbij van 
de gemeente Woudenberg. Daar waar aan de orde zal ook de gemeente gebruik maken 
van het speciaal ontwikkelde logo. Op www.koninqsdaqamersfoort.nl is verdere 
informatie te vinden.

Bijlage(n)
Brief d.d. 16 januari 2018 van de voorzitter bestuurlijk overleg regioprogramma 
Koningsdag 2019.


