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Voorstel Koningsdag 2021, financiële verantwoording 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur 

d.d. 30 juni 2021 

AGENDAPUNT 8 

Aan het Algemeen Bestuur, 

 

Aanleiding 

Zoals in de brieven d.d. 14 april en 29 april aan u gemeld, heeft de Metropoolregio Eindhoven het 

regionale deel van Koningsdag 2021 georganiseerd. 

De Koninklijke familie heeft aangegeven het zeer op prijs te stellen wanneer de regio zich ook tijdens 

deze koningsdag presenteert. Aan de Metropoolregio is begin januari 2021 gevraagd dit te organiseren. 

De regio kreeg 20 minuten zendtijd in de nationale uitzending van Koningsdag en dat betekende dat we 

veel ruimte hadden om onze regio landelijk op de kaart te zetten. Wij hebben daarom positief 

gereageerd op deze vraag. 

 

Kosten en financiering  

De kosten voor het regionale deel komen zoals gebruikelijk voor rekening van de regio. In dit geval de 

Metropoolregio Eindhoven. Gebleken is dat wij, ondanks bestuurlijke gesprekken met de Provincie, 

geen tegemoetkoming krijgen in de kosten. Er zat ook geen ruimte in de begroting van de gemeente 

Eindhoven. De kosten voor ons programmaonderdeel zijn uitgekomen op € 129.725,-- conform de 

uiteindelijke kostenraming. 

 

Alhoewel het DB de bevoegdheid heeft tot het doen van uitgaven vinden wij het gezien het bedrag én 

het onderwerp van belang om u als Algemeen Bestuur hierover reeds nu, vooruitlopend op de BURAP, 

te informeren en verantwoording af te leggen over de uitgaven. Wij zullen € 50.000,-- ten laste brengen 

van het werkbudget werkprogramma én eenmalig € 50.000,- onttrekken uit de Algemene Reserve en dit 

verwerken in de financiële rapportage. Aan het eind van het derde kwartaal 2021 beoordelen we of het 

werkprogramma 2021 nog ruimte heeft voor de overige € 29.725,--.  

 

De regioquiz en de gemaakte kosten 

Gezien de korte voorbereidingstijd én de bijzondere omstandigheden van Koningsdag hebben wij op  

6 januari 2021 in onze vergadering van het DB direct besloten om een uitvraag te doen bij IDTV 

- Er was niet voldoende tijd om een meervoudige aanbesteding procedure te doorlopen. 

- Gezien de korte doorlooptijd en het grote belang van een kwalitatief goede organisatie en invulling 

van het regionale deel is gekozen voor een ervaren partij als IDTV. Er zijn weinig tot geen partijen op 

de markt die invulling kunnen geven aan deze opdracht. Het  betreft vanwege corona een hybride 

programma die voornamelijk digitaal plaatsvindt. Dit stel hoge en andere eisen aan de invulling van 

het programma. Zowel technisch als qua format e.d. Het regionaal programma moet bovendien TV 

waardig zijn. 

- Door het Koninklijk huis, de NOS  en Eindhoven als gastheer zijn voorwaarden gesteld waaraan het 

programma moet voldoen. 
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- IDTV heeft dit eveneens op Koningsdag 2019 in Amersfoort georganiseerd. 

 

Door de afwijkende situatie zijn de kosten pas in de loop van de verdere uitwerking duidelijk geworden. 

Via een adaptief gunningsproces met IDTV is op 10 april de uiteindelijke kostenraming/offerte opgesteld. 

Er zijn tijdens het totale proces verschillende gesprekken geweest met IDTV maar ook met Eindhoven 

om zoveel mogelijk gebruik te maken van elkaars voorzieningen. 

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid biedt de mogelijkheid af te wijken van de voorgeschreven 

procedure onder voorwaarde dat het DB instemt met de onderbouwing bij de enkelvoudig onderhandse 

aanbesteding. De opdracht is gegund aan IDTV 

 

Anders dan normaal 

Koningsdag is dit jaar anders verlopen dan normaal. Naast het feit dat het een hybride digitaal 

programma zou worden zijn ook halverwege de eisen aangescherpt. Door de coronamaatregelen 

hebben we een aantal keren de opzet moeten veranderen. Samen met IDTV hebben we als regio veel 

inzet gepleegd om het programma rond te krijgen. Dit heeft heel wat organisatiekracht gevraagd. Het 

moest al met al een tv waardig programma worden.  

Dit stelt hoge eisen aan de opzet van de quiz (creativiteit, filmpjes, deelnemers, presentatie),  het decor 

(woonkamers), technische ondersteuning (digitale schermen, verbindingen en speltechniek) en regie 

(generale repetities, cameravoering, bouwen controlroom, afstemming NOS) en op- en 

afbouwwerkzaamheden. Dit verklaart de kosten van IDTV. 

 

Resultaat 

De regio heeft zich tijdens Koningsdag op nationale televisie laten zien via de regioquiz. Daarop zijn 

positieve reacties gekomen en het is ook veelvuldig in ander media genoemd. 

Er zijn filmpjes gemaakt over de regio die aan de Metropoolregio worden overgedragen en gebruikt 

kunnen worden.  

 

Resume 

Het komt maar één keer voor dat Koningsdag in onze regio wordt gehouden. Wij hebben vanaf het 

begin strak gestuurd op de kosten. We beseffen namelijk dat het niet vanzelfsprekend is om 

€ 129.000,00 uit te geven. Voorwaarde voor ons was dan ook dat de regio in haar diversiteit kon worden 

gepresenteerd en dat de programma van goede kwaliteit moest zijn maar met besef van soberheid.  

Wij vinden dat de regioquiz daarin is geslaagd. 

 

Eindhoven,  

 

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven 

 

de voorzitter a.i.,  de secretaris, 

mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel. mevrouw drs. J. Wiggers. 
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Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven; 

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 31 mei 2021; 

B E S L U I T  

1. Kennis te nemen van de toelichting op de opdracht IDTV en de gemaakte kosten. 

2. De financiële consequenties te verwerken in de financiële bestuursrapportage in  

het najaar 2021. 

  

Eindhoven,   

Het Algemeen Bestuur, 

de voorzitter a.i., de secretaris, 

 


