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Aan het college van Burgemeester en Wethouders 
Rivierweg 111 
Capelle aan den IJsel 
 
 
7 februari 2022 
 
 
 
Betreft: vragen ex artikel 38 RvO 
 
 
Geacht college, 
 
Door allerlei omstandigheden gerelateerd aan de corona pandemie en de daaruit 
voortvloeiende maatregelen om deze situatie hanteerbaar te houden zijn ook in onze gemeente 
een  groot aantal evenementen in meer of mindere mate in aangepaste vorm doorgegaan of 
hebben geen doorgang kunnen vinden. 
 
De viering van Koningsdag is zo een evenement dat door corona in de verdrukking is 
gekomen. 
Dit terwijl het vieren van deze dag onze verbondenheid met het koningshuis tot uitdrukking 
brengt, maar in de eerste plaats tot één van onze Nederlandse tradities behoort. 
 
Tradities die zeker in de huidige tijd zoveel mogelijk gekoesterd dienen te worden. 
 
Recentelijk heeft ons informatie bereikt dat de viering van Koningsdag ook in 2022 wel eens 
problematisch zou kunnen worden of in het geheel geen doorgang kan vinden. 
Dit is door de organisator Stichting Capelse Festiviteiten door middel van een brandbrief 
kenbaar gemaakt. 
In deze brandbrief geeft de stichting aan na 2 jaar weer Koningsdag te willen organiseren, 
maar dat dit door de aangescherpte eisen in relatie met ondermeer corona en andere 
veiligheidseisen de organisatie financieel onder druk komt te staan. 
De cofinanciering is in de nasleep van de corona moeilijk bij elkaar te sprokkelen. 
Ondernemers hebben op dit moment ook hun eigen zorgen. 
 
Leefbaar Capelle is van mening dat Koningsdag 2022 door moet kunnen gaan. 
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Wij hebben in relatie tot de organisatie de navolgende vragen: 
 

1. Bent u op de hoogte van de brief van Stichting Capelse Festiviteiten in relatie tot de 
organisatie van Koningsdag 2022; 

2. Bent u het met ons eens dat nu het er naar uitziet dat in 2022 er weer ruimte is na 2 
jaar dat Koningsdag weer zoveel als mogelijk als vanouds gevierd moet kunnen 
worden; 

3. Bent u met ons van mening dat gelet op de huidige omstandigheden de verplichting tot 
15% cofinanciering coulant bezien moet worden; 

4. Zo nee, kunt u dat motiveren; 
5. Zo ja, bent u bereid om de stichting tegemoet te komen zodat Koningsdag dit jaar als 

vanouds (binnen de dan nog geldende beperkingen) gevierd kan worden? 
6. Bent u bereid om al het mogelijke te doen zodat Koningsdag in 2022 weer gevierd kan 

worden? 
 
Graag vernemen wij spoedig uw antwoord en verzoeken wij u ook om met de stichting in 
contact te komen om in ieder geval voor dit jaar tot een oplossing te komen zodat Capelle dit 
jaar met Koningsdag weer zal bruisen. 
 
Namens de fractie van Leefbaar Capelle 
 
 
Cor Schaatsbergen 
Fractievoorzitter 
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