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Besluit
1. Kennis te nemen van de Memo Evaluatie VNG Congres 4 & 5 juni 2019;
2. Een bedrag van € 12.500,- toe te voegen aan het budget voor de organisatie van het VNG
Congres;
3. Het extra budget te dekken door verlaging van de incidentele begrotingsruimte in 2019;
4. Dit bedrag door de raad te laten autoriseren via de maandrapportage (rubriek F);
5. De gemeenteraad te informeren door middel van het toezenden van bijgaande memo
(rubriek B).
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Dit bedrag door de raad te laten autoriseren via de maandrapportage (rubriek F);
De gemeenteraad te informeren door middel van het toezenden van bijgaande memo (rubriek B).
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-31. Inleiding
De gemeente Barneveld was op 4 en 5 juni jl. gastgemeente van het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zo’n 3.000 burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, raadsleden en griffiers én vertegenwoordigers van provincies en de Rijksoverheid bezochten begin juni het congres in de Midden Nederland Hallen aan de Thorbeckelaan en veel meer gasten dan verwacht (1.860 in plaats van het gebruikelijke aantal van zo’n 1.100) kwamen naar het ontspannen ontvangst- en avondprogramma op Landgoed De Schaffelaar.
De gemeente Barneveld ontving niet alleen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een blijk van
grote waardering vanwege de (samenwerking met betrekking tot de) organisatie van het congres. Ook van
de gasten kreeg Barneveld een zeer hoge waardering: de programmaonderdelen die door de gemeente
Barneveld zélf waren georganiseerd (zoals het ontvangst- en avondprogramma op Landgoed De Schaffelaar) ontvingen de hoogste waardering van de afgelopen zes jaarcongressen.
We zijn erg blij dat het congres op een goede manier is verlopen en dat VNG én congresgasten tevreden
waren met de organisatie van het congres. Temeer omdat het – vanwege het dreigende en ook daadwerkelijk losgebarsten noodweer – noodzakelijk bleek om het avondprogramma in te korten en de gasten – in het
belang van hun veiligheid – eerder het terrein te laten verlaten. Het noodweer – en de dreiging ervan (er was
op dinsdag 4 juni 2019 sprake van Code Oranje) – betekende (naast de financiële gevolgen van een groter
aantal gasten bij congres, ontvangst- en avondprogramma dan door de VNG verwacht) extra kosten. De
“Memo Evaluatie VNG Congres 4 & 5 juni 2019” beschrijft hoe het congres is verlopen, hoe het congres is
gewaardeerd en welke extra meerkosten moesten worden gemaakt.
2. Financiën
Het voorstel van het team Financiën is om een budget van € 12.500 toe te voegen aan het budget voor de
organisatie van het VNG Congres en dit budget te dekken door de incidentele begrotingsruimte van 2019 te
verlagen met ditzelfde bedrag en de gemeenteraad dit te laten autoriseren door middel van de maandrapportage.
3. Bijlage
Memo Evaluatie VNG Congres 4 & 5 juni 2019
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Memo

Datum:
30 september 2019
Onderwerp:

Ter attentie van:

Afzender:

Evaluatie VNG Congres 4 en 5 juni 2019
Gemeenteraad
College van B&W
Geachte leden van de raad,
De gemeente Barneveld was op dinsdag 4 en woensdag 5 juni 2019 gastgemeente
van het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
We kijken – samen met de VNG – terug op een succesvol congres met bijna 3.000
congresgasten (waarmee het bezoekersaantal van het congres in Maastricht (2018)
werd geëvenaard).

We blikken door middel van deze memo terug op het VNG Congres, de hoge waardering daarvan en de kosten in het bijzonder. Dat is eerst nu mogelijk omdat de afrekening met de VNG in september jl. heeft plaatsgevonden.
Locaties
Het VNG Congres werd op de volgende locaties georganiseerd:





Midden Nederland Hallen, Thorbeckelaan 123, Barneveld;
Landgoed De Schaffelaar, Stationsweg 6, Barneveld;
Middagsessies (totaal 43) in Regio Foodvalley en Regio Amersfoort.

Organisatie
De organisatie van het congres in Barneveld was een coproductie van de VNG en de
gemeente Barneveld.
Stuurgroep Barneveld
Burgemeester Asje van Dijk
Dick Bakhuizen, oud-gemeentesecretaris
Projectgroep Barneveld
Dick Bakhuizen, voorzitter
Jan Wessels
Bertil Rebel
Willeke Grotenhuis
aangevuld met collega’s van verkeer, veiligheid, BOR, etc.
Betrokkenheid van de gemeentelijke organisatie
Op dinsdag 4 juni 2019 – tijdens het congres in de Midden Nederland Hallen én op de
Koeweide – waren zo’n 60 medewerkers van de gemeente Barneveld betrokken voor
het verlenen van hand- en spandiensten (ontvangst, welkom, verkeer, begeleiding,
etc.).
Betrokkenheid van de gemeenteraad
Verschillende raadsleden hebben tijdens het VNG Congres (tijdens het congres in de
Midden Nederland Hallen, de middagsessies en/of het ontvangst- en avondprogramma) van hun belangstelling blijk gegeven en/of positief gereageerd op het verzoek om
als gastheer/gastvrouw of busbegeleider een bijdrage aan het programma te leveren.
Regio Foodvalley en Regio Amersfoort
De gemeente Barneveld was gastgemeente. Wij betrokken zowel Regio Foodvalley
als Regio Amersfoort actief bij de organisatie van het congres:
 We vroegen alle regiogemeenten om één of meer middagsessies in hún gemeente te organiseren;
 Van regiogemeenten – waar één of meer middagsessies werden georganiseerd –
werd een bijdrage van € 1.250,- per middagsessie gevraagd.
Bezoekers
Het VNG Congres werd bezocht door
 ruim 2900 deelnemers aan het VNG Congres op dinsdag;
 ruim 2400 deelnemers aan het VNG Congres op woensdag;
 ruim 2500 deelnemers aan het ontvangstprogramma van Barneveld;
 ruim 1800 deelnemers aan het avondprogramma van de gemeente Barneveld (het
aantal deelnemers aan het avondprogramma schommelt al jaren rond de 1100
deelnemers en dientengevolge kregen wij, onder andere, te maken met méér cateringskosten en extra accommodatie (nog los van de noodweerscenario’s waarmee we op dinsdagmiddag en op dinsdagavond rekening hadden te houden).
Waardering
De VNG vroeg congresgangers, daags na het VNG Congres, naar wat zij van het
congres (in het algemeen en voor specifieke onderdelen in het bijzonder) vonden.
Totale indruk van het héle congres
2017
8,0
2018
7,3

2019

7,8 (tweede plaats)

Organisatie van jaarcongres (door de VNG, dus, samen met Barneveld)
2017
8,1
2018
7,6
2019
8,0 (tweede plaats)
Plenaire sprekers
Totale indruk
Asje van Dijk
Jan van Zanen
ZO! + film
Gerdi Verbeet
Bart Somers
Noah
Alex Brenninkmeijer

7,5
7,9 (derde plaats)
7,6
8,0
7,5
8,9
6,5
6,0

Ontvangst door de gastgemeente
2017
8,2
2018
6,8
2019
8,4 (eerste plaats)
Avondprogramma (algemeen)
2017
8,2
2018
6,8
2019
7,9 (tweede plaats)
Catering ontvangst door de gastgemeente
2017
8,1
2018
7,0
2019
8,3 (eerste plaats)
Catering avondprogramma door de gastgemeente
2017
8,3
2018
6,1
2019
8,3 (gedeelde eerste plaats)
Busvervoer station naar congreslocatie
2017
7,9
2018
7,8
2019
8,1 (eerste plaats)
Locatie
2017
2018
2019

8,0
7,9
7,8 (tweede plaats)

Mogelijkheid tot netwerken
2017
8,0
2018
7,9
2019
8,0 (gedeelde eerste plaats)
Conclusie
De conclusie van de bovenvermelde waardering is, dat het door de gemeente Barneveld zélf georganiseerde ontvangst- en avondprogramma + de door Barneveldse restaurateurs verzorgde catering worden gewaardeerd als het beste VNG Congres van
de afgelopen jaren (om precies te zijn: zelfs van de zes voorgaande jaren, omdat eigenlijk altijd vijf voorgaande congressen met elkaar worden vergeleken).

Wat heeft het ons opgeleverd?
Horeca
De horeca profiteerde voorafgaande aan en tijdens het VNG Congres dat in Barneveld
werd gehouden. De hotelaccommodaties in Barneveld (en wijde omtrek) waren volgeboekt.
Ook begroetten verschillende restaurants, bijvoorbeeld op maandagavond 3 juni jl.,
congresgasten die voorafgaande aan de twee congresdagen al in Barneveld aanwezig
waren en in Barneveld uit eten gingen.
Busvervoer
Het busvervoer (van station Barneveld-Centrum naar de Midden Nederland Hallen v.v.
én tijdens alle middagsessies) werd – via de VNG – gecoördineerd door de firma Van
Kooten in Kootwijkerbroek.
Catering
De catering tijdens het ontvangst- en avondprogramma op de Koeweide werd – onder
leiding van Richard van der Zande van De Elstar Catering – door verschillende samenwerkende restaurateurs verzorgd.
Entertainment
Tijdens het ontvangst- en avondprogramma werden muzikale optredens verzorgd
door:
 het Barneveldse saxofoonorkest SaxUs
 het talentvolle leerlingenorkest Strakx van de (jubilerende) Muziekschool Barneveld.
Noodweer
Dinsdag 4 juni 2019 werd voor de namiddag en/of de avond noodweer voorspeld. Dat
zou vergaande gevolgen hebben voor het ontvangst- en avondprogramma dat door de
gemeente Barneveld op Landgoed De Schaffelaar was voorbereid.
We besloten, in nauw overleg met de VNG en MeteoGroep in Wageningen, om het
ontvangst- en avondprogramma wel doorgang te laten vinden, terwijl we ieder uur met
weerskundigen intensief contact hadden over de weersomstandigheden die op Barneveld af kwamen.
Uiteindelijk besloten we om 21.30 uur het programma uiterlijk 22.30 uur af te ronden,
omdat tussen 22.30 en 23.00 uur zeer stevig noodweer werd verwacht. Een juiste beslissing, bleek later – een half uur na het vertrek van de laatste gasten trok het noodweer over Barneveld en over de Koeweide.

Onvoorziene kosten als gevolg van meer gasten:
We werden geconfronteerd met een (veel) groter aantal gasten voor én het congres
én het ontvangst- en avondprogramma dan vooraf door de VNG aan ons was meegedeeld (3.000 congresgasten (i.p.v. een verwacht aantal van 2.500), 2.400 gasten bij
het ontvangstprogramma en 1.860 gasten (i.p.v. het gemiddelde van 1.100) voor het
avondprogramma).
Dat zorgde voor onvoorziene extra kosten die onder andere bestonden uit het opwaarderen van het verkeersplan (voor een zorgvuldige en veilige begeleiding van het
verkeer rondom de Midden Nederland Hallen en Landgoed De Schaffelaar), extra parkeerplaatsen rondom de Midden Nederland Hallen (en het verharden ervan), het bijplaatsen van extra tenten en het (aanzienlijk) opplussen van de catering.
Dekking kon worden gevonden binnen de bestaande begroting en wel als volgt:
- Budget Promotie economische bedrijvigheid: € 12.500,-- Budget Veiligheid: € 5.000,-- Budget Verkeer: € 25.000,-Onvoorziene kosten als gevolg van noodweer:
Het was in het belang van de veiligheid van de gasten nodig om extra (veiligheids)maatregelen treffen met het oog op het naderende en ook losgebroken noodweer. We
zetten ze hieronder op een rij:
 Ten aanzien van het accommoderen van de congresgasten
We hebben, in overleg met De Elstar Catering, op maandagmiddag 3 juni 2019
besloten het aantal vierkante meters tentoverkapping uit te breiden, zodat het mogelijk zou zijn om – bij hevige regenval – meer mensen daaronder een plekje te
geven.
Naast het uitbreiden van het aantal vierkante meters tentoverkapping werd ook
besloten om meer grote parasols neer te zetten (waaronder ook zou kunnen worden geschuild).


Ten aanzien van het gevoel van gastvrijheid
We besloten – omdat op dinsdagochtend 4 juni niet bekend was wannéér het
noodweer over het midden van ons land zou trekken – alle congresgasten een paraplu van de gemeente Barneveld te geven, zodat zij tijdens de middagsessies en
de komst naar Landgoed De Schaffelaar droog zouden blijven.



Ten aanzien van de crisisorganisatie
We besloten om, gezien het naderende noodweer, onder leiding van burgemeester Van Dijk een crisisgroepje samen te stellen en de MeteoGroep in Wageningen
in te schakelen om ons van uur tot uur aaan de hand van de meest recente
weersmodellen te informeren over het naderende noodweer.

De onvoorziene extra kosten als gevolg van het noodweer betroffen € 8.000,-- (voor
het continu overleg met Meteo) en € 4.500,-- voor extra tenten en paraplu’s.
Voor deze extra kosten is geen dekking gevonden. Het voorstel is om een bedrag van
€ 12.500,-- toe te voegen aan het budget voor de organisatie van het VNG-congres
door verlaging van de incidentele begrotingsruimte in 2019.
Tenslotte
We kijken terug op een geslaagd VNG Congres waarbij we aan bestuurlijk Nederland
hebben laten zien hoe dynamisch Barneveld, Regio Foodvalley en Regio Amersfoort
zijn. Voor velen – die Barneveld niet of minder goed kennen – bleek dat een aangename verrassing.

Bijlage
Kosten
Inkomsten
Bijdrage Gemeenteraad

€

75.000,00

Bijdrage VNG (Reclame)

€

40.000,00

Bijdrage Regiogemeenten

€

25.000,00

Bijdrage VNG (Kaartverkoop Avondprogramma)

€

81.200,00

Verrekening extra onvoorziene kosten als gevolg van meer gasten

€

42.500,00

Totaal

€

263.700,00

Uitgaven
Opening VNG Congres

€

2.500,00

Diverse kosten aankleding, printwerk

€

10.000,00

Fotografie, diversen

€

5.000,00

Huur terrein NIV

€

5.000,00

Extra uitgave vanwege weersomstandigheden

€

8.000,00

Ontvangst/Avondprogramma

€

219.000,00

Verkeersplan (incl. extra opwaarderingskosten)

€

26.700,00

Totaal

€

276.200,00

Meerkosten

€

12.500,00

