
Datum:
16-8-2021

Ons kenmerk:

Uw brief van:
12 juli 2021

Afdeling:
Bestuur & Dienstverlening

Behandeld door:
I. Bos

email:
i.bos@barneveld.nl

Onderwerp:
vragen Floralia

Raadhuisplein 2
Postbus 63

3770 AB  Barneveld
Telefoon 14 0342
Fax (0342) 495 376
E-mail info@barneveld.nl
Internet www.barneveld.nl

Fractie Lokaal Belang
Mevrouw M. Pluimers-Foeken
 
  

Geachte mevrouw Pluimers,

Op 12 juli 2021 heeft uw raadsfractie schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 42 
van de organisatieverordening van de gemeenteraad inzake de door u aangegeven 
knelpunten voor de Floralia Voorthuizen.

Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt:

Vraag 1:
Bent u het met ons eens dat wij als gemeente, in het kader van de mogelijke plaatsing 
op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed, het corso ”Floralia Voorthuizen”, 
redelijkerwijs moeten (blijven) ondersteunen? Zeker als zij praktische knelpunten 
ervaren (niet zijnde gebrek aan vrijwilligers)?

Antwoord:
In het kader van het nieuwe evenementenbeleid ondersteunt de gemeente het corso 
“Floralia Voorthuizen” financieel door het toekennen van een subsidie. Zij kunnen hier 
jaarlijks een aanvraag voor indienen. Wij zien op voorhand geen belemmeringen als 
gevolg van een mogelijke plaatsing op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed .

Vraag 2: 
De verschillende bouwgroepen hebben gedurende het jaar opslagruimte nodig voor hun 
materialen en vanaf maart elk jaar een ruimte om te kunnen bouwen. Het nieuwe 
Oranjeverenigingsgebouw zal nooit toereikend zijn voor alle bouwgroepen. Is er een 
mogelijkheid dat de gemeente hier wellicht een ondersteunende rol in kan vervullen door 
het tijdelijk beschikbaar stellen van ruimte? Het hele plan voor nieuwbouw van het 
Oranjeverenigingsgebouw gaat nog wel even duren en het locatieprobleem is er nu en 
zal in de toekomst nog groter worden. 

Antwoord:
De Floraliavereniging is een zelfstandige vereniging die zelf verantwoordelijk is voor haar 
beleid. Het is geen gemeentelijk beleid de verantwoording van een vereniging op zich te 
nemen.



Blad 2 

Vraag 3:
Indien er geen mogelijkheid is om te helpen met het oplossen van het ruimteprobleem, 
is er dan een mogelijkheid de bouwgroepen te compenseren voor de extra te maken 
kosten voor te huren ruimtes?

Antwoord:
Zoals bij vraag 1 is gemeld heeft de Floraliavereniging de afgelopen jaren al een bijdrage 
uit het evenementenfonds en het cultuurfonds mogen ontvangen. Elke aanvraag wordt 
aan de hand van de begroting op haar meritus beoordeeld. Wij kunnen derhalve geen 
uitspraken doen of er een vergoeding kan komen, mede omdat hiervan een 
precedentwerking uitgaat. Het gemeentelijke evenementenstimuleringsbeleid is er 
derhalve op gericht om de activiteiten te subsidieren in plaats van de accommodatie. 
Opslagruimtes en dergelijke worden niet gesubsidieerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

W. Wieringa J.J. Luteijn
secretaris burgemeester


