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Van: Agendacommissie
Datum: 22 maart 2023

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Slecht weer voorziening Bevrijdingsfestival Groningen 2023

Raadsvoorstel - Slecht-weer-voorziening-Bevrijdingsfestival-Groningen-2023

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Tommy Voortman (beleidsadviseur) / tommy.voortman@groningen.nl / 050 367 6712

Nienke Bos (bestuursadviseur wethouder Molema) / nienke.bos@groningen.nl / 06 5546 5572

Korte samenvatting:
Op 17 januari heeft ons college het voorstel Toekomst Bevrijdingsfestival Groningen aangenomen, 
waarin wij uitspraken hebben gedaan over het gewenste scenario voor het Bevrijdingsfestival in 2023
en de verdere toekomst: gratis toegankelijk, geconcentreerd binnen de omheining van het 
evenemententerrein Stadspark en met een sterke en brede programmering die het thema vrijheid 
centraal stelt voor in totaal 60.000 – 80.000 bezoekers over de dag verspreid. 

De jaarlijkse subsidie wordt met ingang van 2023 verhoogd naar € 100.000,- als tegemoetkoming in 
de steeds verder stijgende kosten om dit evenement te organiseren op basis van een sluitende 
begroting. Naar aanleiding hiervan hebben de directeur/bestuurder en Raad van Toezichting van het 
Bevrijdingsfestival Groningen aangegeven dat de financiële situatie van het festival ook onder deze 
voorwaarden zorgelijk is. De jaarlijkse inkomsten komen hoofdzakelijk uit de omzet uit horeca. Indien
het slecht weer leidt dit accuut tot een gat in de begroting. Dit risico is voor de organisatie niet te af 
te dekken uit het eigen vermogen, andere subsidies of partnerships, wat zou leiden tot annulering 
van het evenement. 

Met dit voorstel bekrachtigt de uw raad de door het college gevolgde procedure voor het 
verstrekken van een garantie om mogelijke tekorten tot maximaal € 150.000,- te dekken bij slecht 
weer voor het Bevrijdingsfestival Groningen. De provincie Groningen treft eenzelfde regeling, zodat 
het Bevrijdingsfestival Groningen 2023 doorgang kan vinden en wij samen met alle inwoners en 
bezoekers van de gemeente Groningen ook dit jaar samen de vrijheid kunnen vieren.

Het college vraagt u te besluiten:

- Kennis te nemen van de gevolgde procedure ten aanzien van het verstrekken van de ‘slecht 
weer’ garantie van maximaal € 150.000 voor de Stichting Vier 5 mei ten behoeve van het 
organiseren van het Bevrijdingsfestival 2023 en achteraf te verklaren geen wensen en 
bedenkingen te hebben bij de verstrekking van deze garantie. 

mailto:nienke.bos@groningen.nl
mailto:tommy.voortman@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Documenten/Slecht-weer-voorziening-Bevrijdingsfestival-Groningen-2023.pdf


Wijze van behandeling 
Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een 
kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden 
aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
De raad heeft zich in de motie ‘Een vrij toegankelijk bevrijdingsfestival voor iedereen en breng 
daarmee de charme en ziel terug in het bevrijdingsfestival’. Daarnaast is de raad begin januari 2023 
geïnformeerd  over de toekomst van het bevrijdingsfestival. 

Voorgeschiedenis / dossier
Toekomst-Bevrijdingsfestival-Groningen

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Documenten/Toekomst-Bevrijdingsfestival-Groningen.pdf
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