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ADVIES
Kennis nemen en instemmen met de eind evaluatie 75 jaar bevrijding, zoals opgesteld in de opdracht van
het college van B&W in 2018.

B en W Adviesnota

Samenvatting
In 2018 is gestart met de organisatie van 75 jaar bevrijding. De speciaal hiervoor in het leven geroepen
‘commissie 75 jaar bevrijding’ is hier voortvarend mee aan de slag gegaan. Alle geplande activiteiten van
oktober 2019 tot maart 2020 zijn gerealiseerd. Van half maart 2020 heeft Covid-19 een streep getrokken
door alle nog te realiseren activiteiten. In bijlage 1 treft u het overzicht aan van de activiteiten.

Beoogd resultaat
Argumenten
n.v.t

Risico’s
n.v.t.

Kanttekeningen
n.v.t.

Communicatie
n.v.t.

Financiële gevolgen
In de collegevergadering van 10 december 2018 is een eerste financiële begroting voor de viering van 75
jaar bevrijding gepresenteerd en goedgekeurd. Vervolgens is de begroting voor het jaar 2020 in de
collegevergadering van 10 februari 2020 bijgesteld.
In bijlage 2 het totale financiële overzicht.

Personele/organisatorische gevolgen
n.v.t.

Juridische gevolgen
n.v.t

Rechtmatigheid
n.v.t.

Fatale termijnen
n.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming
Commissie 75 jaar ontbinden (schriftelijke ontbinding heeft in november 2020 plaatsgevonden)

Bijlagen
Bijlage 1A: Evaluatie commissie 75 jaar bevrijding
Bijlage 1B: Overzicht activiteiten commissie 75 jaar bevrijding
Bijlage 2: Financieel overzicht 2018, 2019 en 2020

Bijlage 1A.
Evaluatie 75 jaar bevrijding
In februari 2018 werd door Gouverneur Bovens het start signaal gegeven voor een provincie brede
aanpak en door de Provincie worden middelen beschikbaar gesteld voor het herdenkingsjaar 75
jaar bevrijding. In Venray werd op 20 augustus de Commissie ‘Venray viert 75 jaar Vrijheid’
ingesteld.
De commissie ging voortvarend aan de slag er werd contact gelegd met Sir Kenneth Mayhew, de
heer Mart van der Kruijf voormalig commandant der Landstrijdkrachten en de voorzitter van
Invictus Games 2020.
Er werd een communicatieplan opgesteld met Bert Albers en Christine Diepmann. De uitvoering
was in handen van Studio Spinazie en Elfgraden. Dit heeft er onder andere toe geleid dat er een
projectwebsite tot stand kwam.
Doelstelling van de Commissie was om een samenhangend programma te organiseren waarmee de
vrijheid in Venray gevierd zou kunnen worden. Grote en kleine Events die door de eigen
gemeenschap werden georganiseerd en waaraan iedereen kon meedoen en die tevens een grote
aantrekkingskracht zouden hebben op de bezoekers van de Gemeente Venray.
De rode draad vormden de drie sub thema’s:

De commissie heeft samengewerkt met:
Intern: college, communicatie, juridische en financiële deskundigen, facilitaire zaken, welstand,
monumenten, recreatie en toerisme, veiligheidspartners (VTH, politie, brandweer, extern
beveiligers)
Extern:
Cultura Venray
Venrays Museum
Huis voor de Kunsten Roermond en Harmonie Wanssum
Stichting Carillon
Oranjecomité Venray
Overkoepelende Muziekfederatie
Bond van Wapenbroeders
Veteranencafé Venray
Schouwburg Venray
Kon. Horeca Nederland, afd. Venray
Venray Centraal
BiblioNu Venray
Mondiaal Platform
Raayland
Cutluurpodium Geijsteren
Media (vooral Peel en Maas)
Sinvid
Venray in Dialoog
DRO/WRO
Alle 7 serviceclubs in Venray verenigd (initiatief n.a.v. landelijke bijeenkomst. Lions Nederland had
zich verbonden aan 75 jaar bevrijding door de Vrijheidsmaaltijd te gaan organiseren).
Groep Geleide Wapens
Duitse Begraafplaats
Engelse Begraafplaats
Diverse Ambassades w.o. Duitse en Britse
Provincie Limburg, CdK
Provincie Limburg, Carlos Gielen en voorzitter Limburgs comité Herman Kaiser
Nationaal Comité 4 en 5 mei

De activiteiten die uit deze samenwerking zijn ontstaan worden vermeld in bijlage 1B.

Het financiële overzicht 2019 en 2020 wordt vermeld in bijlage 2.

Commissie 75 jaar bevrijding
December 2020

Bijlage 1B. Activiteitenlijst
Activiteitenlijst
September 2019; Kunst op trafohuisjes
September 2019; tentoonstelling Heemkunde vereniging Meerlo-Wanssum
10 september 2019; start educatie project Venrays museum (escape room)
14-22 september 2019; Open lucht theatervoorstelling ‘Toew ’t Veule schrowde’
6 oktober 2019; bevrijdingsfeest Leunen
8 oktober 2019; plaatsen struikelstenen in Oirlo
13 oktober 2019; herdenking Merselo
18 oktober 2019; start met officiële ontvangst op het gemeentehuis
18 oktober 2019; plant ceremonie herdenkingsboom (CdK, burgemeester, Sir Mayhew) met
muzikale ondersteuning door Seniorenorkest + Duits orkest
18 oktober 2019; tentoonstellingswand ‘Haarlem helpt Venray’ (Sinvid/Smit-Nelissen stichting) in
het gemeentehuis
18 oktober 2019; gezamenlijk concert koren in Grote Kerk (Cultura)
19 oktober 2019; herdenking monument Norfolk Regiment Overloonseweg
19 oktober 2019; historische voertuigen Schouwburgplein
19 oktober 2019; tijdelijke tentoonstelling Schouwburg
19 oktober 2019; bevrijdingsconcert MMSK in Schouwburg
20 oktober 2019; herdenking Brits kerkhof
20 oktober 2019; concert koren Cultuurpodium Geijsteren
Meerdere data 2019/2020; expositie ‘Kelderleven’, wandelingen St. Anna en lezingen Jan Min
(museum VvgI)
8 november 2019: Boekpresentatie Venrays verleden deel 9
8-10 november 2019; ‘Een hemels prentenboek’ (Grote Kerk)
17 november 2019; Volkstrauertag Duitse begraafplaats
20/24 november 2019 ; Bevrijdingsweek Castenray
23 november 2019; Oirlo viert 75 jaar vrijheid
26 november 2019; Bevrijdingsfeest Kerngroep Blitterswijck
2 december 2019; opera Brundibar Schouwburg Venray i.s.m. Huis voor de Kunsten en Harmonie
Wanssum
6 december 2019; Biblionu/Raayland: symposium Leven in vrijheid
7 december 2019; bevrijdingsfestival Mondiaal Platform
2019 Orkest Royaal en Symfonieorkest Helmond beide geannuleerd
20 maart 2020; Black Angels Ragazze kwartet
5 mei 2020; concert St. Carillon
Niet doorgegaan door Covid-19 zijn o.a.:
29 maart 200; Internationaal verbroederingstreffen
1 mei 2020; mei fietstocht F4D met thema wederopbouw
4 mei 2020; speciale editie Dodenherdenking
5 mei 2020; slotfeesten
5 mei 2020; vrijheidsmaaltijd (gezamenlijke Venrayse serviceclubs)
5 mei 2020; aankomst estafette bevrijdingsvuur vanuit Wageningen (ATV en Run4Health)

Bijlage 2. Financieel Overzicht 2019 en 2020
In de collegevergadering van 10 december 2018 is een eerste financiële begroting voor de viering
van 75 jaar bevrijding gepresenteerd aan het college. Vervolgens is de begroting voor het jaar
2020 in de collegevergadering van 10 februari 2020 bijgesteld.
De kosten en baten over beide jaren laat het volgende beeld zien:

* Het verbouwde monument is uit andere gemeentelijke middelen bekostigd en daarom niet meer
in de begroting voor de viering van 75 jaar bevrijding van 2020 opgenomen.
De gemeente heeft in 2019 meer de eigen middelen moeten aanspreken dan begroot doordat er
minder externe subsidies zijn verworven. In 2020 is er budget overgebleven, de oorzaak hiervan is
het niet door gaan van evenementen door Covid-19.
Het tekort in 2019 is reeds verantwoord in de analyse van de afwijkingen in de jaarrekening 2019.
Het overschot in 2020 zal mogelijk worden toegelicht in de jaarrekening 2020.

