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Onderwerp

Subsidie Koningsdag 2023 in Rotterdam 

Advies

1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin aan Provinciale Staten wordt

voorgesteld in te stemmen met een begrotingssubsidie van €250.000 aan

gemeente Rotterdam voor activiteiten ter uitvoering van de organisatie van

Koningsdag 2023 door het opnemen in de begroting 2023.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over opnemen van de

begrotingssubsidie op de begroting 2023 voor Koningsdag 2023 in Rotterdam.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het Statenvoorstel
ten aanzien van de financiën dezelfde tekst op te nemen als bij het financieel kader in
het GS-voorstel opgenomen is..

Bijlagen

- Statenvoorstel - Subsidie Koningsdag 2023 in Rotterdam - DOS-2022-0007641

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

Openbaar 10 januari 2023 10 januari 2023
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1 Toelichting voor het College

Zie Statenvoorstel 

Rotterdam heeft eerder dit jaar laten weten dat zij een subsidieverzoek zullen

indienen bij de provincie om bij te dragen aan Koningsdag 2023. In 2015 droeg de

provincie €250.000 bij aan Koningsdag in Dordrecht waarbij de regio Drechtsteden

ook nadrukkelijk betrokken was. 

Vooruitlopend op het formele verzoek is met de portefeuillehouder Financiën

overlegd. Een financiële bijdrage van €250.000 is mogelijk vanuit de financiële ruimte

bij de jaarrekening 2022. Een provinciale financiële bijdrage van €250.000 voor

Rotterdam is gegeven de beperkte financiële ruimte van de provincie Zuid-Holland

goed te onderbouwen. Zeker als de financieel sterke positie van de gemeente

Rotterdam in acht wordt genomen. Daarnaast bezoekt de Koning in 2023 de stád

Rotterdam en niet de regio Rotterdam-Rijnmond. 

Gelet op het voorgaande is het goed te billijken dat de gemeente Rotterdam zelf het

overgrote deel van de kosten van dit stadsfeest draagt. 

Op 13 december 2022 is het formele subsidieverzoek van Rotterdam ontvangen. De

kosten voor de organisatie van Koningsdag 2023 zijn 4 miljoen euro. De gemeente

Rotterdam stelt hiervoor 2,5 miljoen euro beschikbaar. Het resterende bedrag van

1,5 miljoen euro komt van sponsorgelden (bedrijfsleven, particulieren) en bijdragen

van andere overheden. Om de begroting te dekken heeft Rotterdam bij de provincie

een subsidieaanvraag ingediend van €500.000. Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan bij

Koningsdag in Dordrecht.  De redenen die Rotterdam daarvoor noemt zijn: 

- Rotterdam voert extra activiteiten uit i.v.m. de bijzondere editie van 10 jaar

Koningschap

- Door prijsstijgingen zijn de kosten verdrievoudigd 

- Rotterdam is een grote stad. Ze proberen de regio en het land een plek te

geven. De opgave is echter een stuk complexer dan in andere steden.

Gelet op het verzoek van Rotterdam om een hogere bijdrage is het denkbaar dat een

bestuurlijke heroverweging plaatsvindt van de beoogde financiële bijdrage, gezien de

inflatie sinds de bijdrage aan Dordrecht, de prijzenstijgingen in de afgelopen

maanden en het bijzondere karakter (jubileumjaar) van Koningsdag in 2023. 
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Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 250.000,00

Programma   : Ambitie 1 - Bestuur 

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

Op deelproduct 003521 zal bij de jaarrekening 2022 een bedrag van €100.000

bestuurlijk worden beklemd. Bij VJN 2023 zal het bedrag van €150.000 geclaimd

worden uit de financiële ruimte. 

Juridisch kader

Op grond van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv) is GS het

bevoegd orgaan om over subsidieaanvragen te beslissen. Echter in het geval van een

begrotingssubsidie ligt dat anders en moet PS allereerst de middelen voor een

begrotingssubsidie op de begroting plaatsen alvorens er verleend kan worden door

GS.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

Aanleiding is het verzoek van Rotterdam om een financiële bijdrage voor het

organiseren van Koningsdag 2023. 

3 Proces

 

Na besluitvorming in de GS vergadering van 10 januari 2023 wordt het Statenvoorstel

aangeboden aan de Statengriffie voor de bespreking in de beoogde

commissievergadering BMM van 25 januari 2023 en besluitvorming in de PS

vergadering van 1 februari 2023. Zie verder Statenvoorstel. Indien PS hebben

ingestemd om deze begrotingssubsidie op de begroting van 2023 te plaatsen, kunnen

GS de aanvraag van Gemeente Rotterdam in behandeling nemen.

 

4 Participatie en rolneming

Het is gebruikelijk dat provincies een substantiële financiële bijdrage leveren aan de

gemeenten die Koningsdag organiseren. Andere provincies hebben in de afgelopen

jaren met circa 25% aan de betreffende koningsdagbegroting bijgedragen.

In 2015 droeg de provincie €250.000 bij aan Koningsdag in Dordrecht. In het

programma voor Koningsdag 2023 in Rotterdam, zijn onderwerpen verwerkt als

maritiem, sport/ bewegen en inclusiviteit die een bijdrage leveren aan de provinciale

ambities. Zie verder het Statenvoorstel.

5 Communicatiestrategie

 N.v.t.

 


