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Beste meneer Baks,

In uw brief van 26 september heeft u een aantal vragen gesteld naar aanleiding van een nieuwsuitzending 
van RTV-Utrecht. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1. Welke onderdelen van het nieuwsbericht zijn juist?
Antwoord: We hebben geen idee waarop de journalist zijn uitspraken heeft gebaseerd. Wij hebben geen 
contact hierover gehad met RTV-Utrecht. Ons is geen verzoek om financiële bijdrage vanuit Amersfoort 
bekend.

Vraag 2. Staat in de komende begroting voor 2019 een post opgenomen voor een bijdrage aan de kosten 
van de ontvangst van de Koninklijke familie in Amersfoort in 2019?
Antwoord: Inmiddels heeft u kennis kunnen nemen van de concept-begroting 2019. Hierin is geen bijdrage 
aan de kosten voor de ontvangst van de koninklijke familie opgenomen.

Vraag 3. Hebben er, al of niet verkennende, gesprekken over de deelname van Soest aan de ontvangst op 
Koningsdag plaatsgevonden?
Antwoord: Eind vorige week zijn de regioburgemeesters geïnformeerd door de burgemeester van 
Amersfoort, Lucas Boisius, over de projectorganisatie. Er wordt een thema geformuleerd en vervolgens 
wordt bekeken op welke manier de verschillende regiogemeenten eventueel een bijdrage kunnen leveren 
aan het programma.

Vraag 4: Op welke wijze wordt de gemeenteraad van Soest geïnformeerd?
Antwoord: Zodra het Koninklijk Huis instemt met het programma, zullen wij u informeren.

Vraag 5: Indien de genoemde berichtgeving onjuist is, welke stappen kunnen we dan van het college 
verwachten a) naar de burgers b) naar de gemeente Amersfoort c) naar de raad van Soest?
Antwoord: De regie ligt bij de gemeente Amersfoort. Uiteraard communiceren wij met betrokkenen zodra 
dit aan de orde is.
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Meer informatie?
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op met Anouk van Aarsen, telefoon 035-6093815 
of e-mail a.vanaarsen@soest.nl.

Met vriendelijke groet,

Burgemeestep-efi wethouders

O

istra
gemeentesecretaris

r
Rob Metz 
Burgemeester

b-a. A- ïmp




