Antwoorden schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2015-05
Datum waarop vragen zijn gesteld: 24 februari 2015
Steller vragen: Marco Petri/PCG
Onderwerp: Bevriezen activiteiten door Oranjecomité Langbroek
Vraag 1:
Herkent het college zich in de kritiek die geuit wordt door het Oranjecomité? Kan het college
aan de onduidelijkheid een eind maken? Wordt er inderdaad alleen subsidie verstrekt aan
rechtspersonen? Kan het Oranjecomité in de toekomst op een financiële bijdrage blijven
rekenen als het evenementenfonds wordt ingevoerd? Gaan de legeskosten voor een
evenementenvergunning daadwerkelijk zo fors omhoog?
Antwoord vraag 1:
Het college herkent zich niet in de kritiek zoals die wordt geuit door het Oranjecomité
Langbroek. Op maandag 9 februari jl. en ook afgelopen maandag (23 mrt) nog is er
een goed en open gesprek geweest met twee vertegenwoordigers van het comité en
ondergetekende. De reden waarom het Oranje comité heeft besloten de activiteiten dit
jaar te bevriezen is dat het het comité niet lukt voldoende vrijwilligers te vinden om te
helpen bij de organisatie, ondanks alle inspanningen die men daartoe heeft gedaan.
Inmiddels hebben de School met de Bijbel, SVL en Dorpshuis het initiatief genomen om
dit jaar toch een aantal activiteiten rond Koningsdag en 4 en 5 mei doorgang te laten
vinden. Het Oranje Comité gaf deze week aan zich te bezinnen op de toekomst. Men zal
een ultieme poging doen om vrijwilligers te vinden, ook zal bekeken worden in hoeverre
er samenwerking kan plaatsvinden met andere lokale organisaties.
Voor wat betreft de legeskosten: deze gaan omhoog van € 17,35 naar € 200,00, dit is een
ombuiging die door uw raad bij de begroting van 2015 is vastgesteld. Bij activiteiten
kleiner dan 200 personen is overigens geen vergunning nodig en is de activiteit
vergunningsvrij.
Met betrekking tot het evenementenfonds worden op dit moment met alle betrokken
organisaties gesprekken gevoerd, dit proces is nog niet afgerond.
Vraag 2:
Is er inmiddels met het Oranjecomité over de problemen gesproken? Zo ja, wat is de
uitkomst van het gesprek?
Antwoord vraag 2:
Zoals gezegd zijn er inmiddels 2 gesprekken geweest, zie verder het antwoord onder
vraag 1.
Vraag 3:
Betekent het ‘bevriezen van activiteiten’ dat er op Koningsdag 2015 echt geen activiteiten
worden georganiseerd? De punten die door het Oranjecomité worden aangedragen zijn toch

pas op z’n vroegst in 2016 van kracht?
Antwoord vraag 3:
De afspraak is gemaakt dat de subsidie voor 2015 gebruikt mag worden voor de
bekostiging van de Koningsspelen zoals die door de School met de Bijbel worden
georganiseerd. Dit is schriftelijk bevestigd. Het Oranje comité heeft hier inmiddels
contact over gehad met de School met de Bijbel en afspraken over gemaakt.
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