
MOTIE Vreemd aan de orde van de dag

Bevrijdingsdag

De gemeenteraad van Papendrecht, in vergadering bijeen op 12 mei 2022, 

Constaterende dat:

 Bevrijdingsdag (5 mei) een officiële feestdag is in Nederland;
 Een nationale feestdag niet per definitie een vrije dag is;
 Bij Cao, arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaarden bepaald is welke (feest-)dagen vrije dagen 

zijn;
 De meeste Cao’s bepalen dat Bevrijdingsdag alleen in lustrum jaren een vrije dag is;

Overwegende dat:

 Er een grote wens bestaat in de samenleving om Bevrijdingsdag elk jaar een vrije dag te maken;
 De rijksoverheid zelf Bevrijdingsdag als vrije dag ziet;
 Bevrijdingsdag zodoende de enige nationale feestdag is die niet elk jaar een vrije dag is;
 In 2017 voor het laatst door het kabinet (Rutte II) hierover is gesproken1;
 Onze vrijheid sinds 2017 door verschillende crisissen in een ander licht is komen te staan;

Van mening zijnde dat:

 Bevrijdingsdag van grote waarde is in het beseffen, waarderen, koesteren en vieren van onze 
vrijheid;

 Slechts eens in de vijf jaar vrij zijn op Bevrijdingsdag geen recht doet aan de waarde van deze 
feestdag;

 De verschillende crisissen sinds 2017 ons hebben laten zien dat extra aandacht en waardering 
voor onze vrijheid op zijn plaats is;

 Bevrijdingsdag een extra jaarlijkse vrije dag zou moeten zijn;

Verzoekt het college:

 Samen met de voorzitter van het 4 mei comité een brief te sturen aan het kabinet, met daarin 
het verzoek om wettelijk vast te leggen wat de nationale feestdagen en tevens vrije dagen zijn, in 
ieder geval inclusief Bevrijdingsdag als extra jaarlijkse vrije dag;

1 Brief aan de Tweede Kamer betreffende beantwoording Kamervragen 5 mei van 14 juni 2017.



Verzoekt de griffie:

 Deze motie en de brief van het college aan het kabinet via de VNG ter kennis te brengen van alle 
gemeenten in Nederland;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening:

Chris Grimmius
GroenLinks Papendrecht


