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Aanleiding 
Bij de raadsvergadering van 17 december jl. hebben mevrouw R. Vis, voorzitter van de Stichting 4-5 
mei Stichtse Vecht en de heer R. Overbeek, bestuurslid van de Stichting 4-5 mei Maarssen - 
Tienhoven ingesproken over de viering van 75 Jaar Vrijheid in Stichtse Vecht.  
In hun bijdragen deden beiden een beroep op de raad om juist vanwege dit bijzondere lustrum extra 
financiële middelen beschikbaar te stellen. In reactie op de insprekers heeft de burgemeester een 
memo toegezegd voor de Commissie Bestuur en Financiën van 14 januari 2020. 
 
Inleiding 
De Stichting 4-5 mei Stichtse Vecht (hierna: de stichting) behartigt als overkoepelend orgaan sinds 
2015 de belangen van de partners in de kernen: de lokale 4-5 mei comités en Oranjeverenigingen. 
De stichting ontvangt jaarlijks van de gemeente een subsidie van € 8.000 voor de herdenking op 4 
mei en de viering van de bevrijding op 5 mei. De stichting verdeelt deze bijdrage op basis van de 
historische situatie onder de volgende lokale partners: Stichting 4-5 mei Maarssen-Tienhoven, 
Oranjevereniging Breukelen, Oranjevereniging Kockengen, Comité Nieuwer Ter Aa, 4-mei comité 
Loenen aan de Vecht, 4-mei comité Vreeland en de Indië Herdenking.  
Bij de oprichting van de stichting is de afgesproken dat de lokale comités zouden sparen voor de 
lustrum jaren. Om welke (goede) redenen dan ook, dit niet is gebeurd.  

De wens van de stichting om, net als gemeente De Ronde Venen voor 75 Jaar Vrijheid zonder meer 
eenmalig € 20.000 beschikbaar te stellen gebeurd, verhoudt zich niet met onze subsidie-
voorwaarden. Regels van zorgvuldig financieel beheer verzetten zich tegen zo’n werkwijze.  

Lustrumprogramma  
Vanwege het bijzondere lustrumjaar heeft het bestuur van de stichting bij de lokale partners in de 
kernen hun plannen opgehaald voor een aanvullend lokaal lustrumprogramma. De partners hebben 
deze voorzien van een begroting. De lustrumactiviteiten in de kernen worden begroot op in totaal  
€ 43.400. 

Financiering 
Voor de financiering van deze lustrumactiviteiten vraagt de stichting een aanvullende bijdrage van de 
gemeente. Binnen het budget Volksfeesten 2019 is een budget van € 9.500 beschikbaar.  
Via sponsoring zal de stichting additionele gelden werven. Hiervoor zal het bedrijfsleven in Stichtse 
Vecht worden benaderd.   

Een financieringsbron die de gemeente heeft aangeboord is de provincie Utrecht. De provincie heeft 
een bedrag van € 500.000 vrijgemaakt voor lustrumactiviteiten in de hele provincie. Onder 
voorwaarden kunnen alle gemeenten in Utrecht aanspraak maken op een bijdrage, het zogeheten 
trekkingsrecht. Voor Stichtse Vecht geldt een trekkingsrecht van maximaal € 20.000.  
 



Aan het toekennen van gelden via het trekkingsrecht verbindt de provincie enkele voorwaarden, te 
weten: 
1. de lustrumactiviteiten geven op waardige en zinvolle wijze invulling aan het herdenken en vieren 

van 75 Jaar Vrijheid en de burgemeester ondersteunt dit programma voor haar/zijn gemeente; 
2. co-financiering door de gemeenten (50/50) en 
3. de activiteiten voldoen aan de doelstellingen die het Nationaal Comité 4 en 5 mei beoogt met 75 

Jaar Vrijheid, namelijk dat ze: 
a) zich op jongeren richten, 
b) een duurzaam karakter hebben en  
c) zich richten op het ophalen van verhalen. 

Op basis van deze voorwaarden is een eerste toets uitgevoerd op de door de stichting ingebrachte 
activiteiten. Uit deze toets kwam naar voren dat specifieke activiteiten als de Vredesmaaltijden in 
enkele kernen, de ontvangst van de Vrijheid Express en meer in algemene zin activiteiten die 
verbinding zoeken tussen jong en oud en gericht zijn op het ophalen van verhalen in aanmerking 
komen voor het trekkingsrecht. In haar brief van 12 december jl verzoekt de burgemeester de 
Commissaris van de Koning in Utrecht om voor een bedrag van € 6.000 te co-financieren.  

Na verzending van bovenstaande brief is er contact geweest tussen onze gemeente en de provincie. 
Uit dit contact bleek dat de voorwaarden voor toekenning van het trekkingsrecht minder strikt zijn dan 
eerder werd gesuggereerd door de provincie. Volgens de provincie zijn ze meer bedoeld als 
richtinggevende criteria. 

Nu blijkt dat de eisen van de provincie minder strikt moeten worden opgevat is het mogelijk om het 
gehele trekkingsrecht van € 20.000 te vullen. Dat kan alleen maar als we accepteren dat het budget 
Volksfeesten 2019 met € 2.500 euro wordt overschreden.  
Daarmee is er vanuit de gemeente voor 75 Jaar Vrijheid € 20.000 beschikbaar om de co-financiering 
mee vorm te geven. (Eenmalig uit het budget Volksfeesten 2019 € 12.000 (€ 9.500 + € 2.500) plus 
de jaarlijkse subsidie € 8000).  

Vervolg 
Na behandeling in de commissie stuurt de burgemeester een nieuwe brief aan de Commissaris 
van de Koning in Utrecht. Zij zal hem daarin verzoeken om Stichtse Vecht het volledige 
trekkingsrecht van € 20.000 toe te kennen.  
In de brief zal zij tevens melden dat de lokale organisaties in de kernen werken aan een 
gevarieerd lustrumprogramma dat aansluit bij de wensen van de provincie en strookt met de 
doelen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.  
 
Advies 
Het advies luidt om voor de viering van 75 Jaar Vrijheid een eenmalige extra bijdrage 
beschikbaar te stellen aan de Stichting 4-5 mei Stichtse Vecht van € 12.000 en deze bijdrage 
ten laste te brengen van het budget voor Volksfeesten 2019.  
 
Daarnaast wordt geadviseerd om de Commissaris van de Koning in Utrecht te verzoeken het 
volledige trekkingsrecht van € 20.000 aan gemeente Stichtse Vecht toe te kennen en daarna 
het bestuur van de Stichting 4-5 mei te informeren dat voor de organisatie van de 
lustrumactiviteiten in de kernen in het kader van 75 Jaar Vrijheid € 40.000 beschikbaar wordt 
gesteld. 
 
Met het nieuwe budget en het trekkingsrecht van de provincie Utrecht beschikt de Stichting 4-5 
mei Stichtse Vecht over voldoende financiële middelen om de geplande lustrumactiviteiten in de 
kernen te laten plaatsvinden.  


