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Onderwerp

Subsidie Koningsdag 2023 in Rotterdam  

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

De gemeente Rotterdam is verkozen om in 2023 de Koningsdag te organiseren.

Op 27 april 2023 viert Koning Willem-Alexander met zijn familie zijn verjaardag in

Rotterdam. Hij viert dan ook zijn 10-jarig koningschap. Daarom beginnen de festiviteiten

10 dagen van te voren. Naast het reguliere, 2 uur durende programma op 27 april 2023,

organiseert Rotterdam aanvullend ook het Koningsdagconcert. 

Het thema  “We zijn allemaal Kings and Queens”: inclusief, voor iedereen toegankelijk

en duurzaam, vormt de rode draad in de opzet en het programma van Koningsdag 2023.

Rotterdam   wil op allerlei plaatsen ‘de stad aanzetten’ en jong en oud betrekken. Zo

vindt de start van het Koningsdagfeest plaats op scholen, in bejaardentehuizen,

opvangcentra en in wijken. Het is een gratis toegankelijk feest waar iedereen op een

laagdrempelige manier kennis kan maken met (lokale) cultuur. Tijdens het

Koningsdagconcert krijgen jongeren ook nadrukkelijk een podium. 

Hiernaast wil Rotterdam zich profileren als circulaire – en energie hotspot van

Noordwest-Europa, en speelt de verduurzaming van o.a. de haven-industrie een

centrale rol in deze ambitie. Rotterdam heeft in de klimaat- en energietransitie en de

circulaire transitie een unieke positie. In het programma zal Rotterdam daarom veel

aandacht hebben voor innovatie en duurzaamheid. Tevens heeft Rotterdam in de

nadere uitwerking van het programma aandacht voor ontmoeten door middel van sport,

bewegen en cultuur. 

De kernwaarden die Rotterdam hoog in het vaandel heeft en met Koningsdag wil

uitstralen komen overeen met die van de provincie. Bovenstaande ambities op het

gebied van Maritiem, Sport/Bewegen en Inclusiviteit passen bij onze provinciale

ambities zoals beschreven in het Coalitieakkoord.

De totale kosten voor de organisatie van Koningsdag 2023 bedraagt € 4 miljoen. De

gemeente Rotterdam stelt hiervoor € 2,5 miljoen beschikbaar. Het resterende bedrag

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

bijdragen van andere overheden. De gemeente Rotterdam   heeft op 13 december 2023

bij brief aan de provincie verzocht om ook een financiële bijdrage te leveren. Gezien

deze bijzondere gebeurtenis en de bijdrage die het levert aan provinciale ambities willen

Gedeputeerde Staten tegemoet komen aan dit verzoek van de gemeente Rotterdam   en

verzoeken Provinciale Staten om een bedrag van € 250.000 op de begroting 2023

hiervoor op te nemen, zodat het voor Gedeputeerde Staten mogelijk is in een latere

besluitvormingsprocedure in de vorm van een begrotingssubsidie te kunnen verlenen.

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/23882/coalitieakkoord2019-2023.pdf
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Het is gebruikelijk dat provincies een substantiële financiële bijdrage leveren aan de

gemeenten die Koningsdag organiseren. In 2015 droeg de provincie Zuid-Holland 

€ 250.000 bij aan Koningsdag in Dordrecht.

Inhoud

Gelet op het budgetrecht van Provinciale Staten ligt het verzoek voor om in te stemmen

met het op de begroting 2023 op te nemen begrotingssubsidie van € 250.000 aan

Rotterdam voor activiteiten ter uitvoering van de organisatie van Koningsdag 2023.

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. 

Proces

Het betreft hier een besluit om de gelden op de begroting te plaatsen die niet

opgenomen staan op de Begroting 2023. De formele subsidieaanvraag wordt in een

separaat traject afgehandeld en beschikt namens GS onder voorbehoud dat PS

instemmen met dit besluit. Op grond van artikel 3 lid 4 Algemene subsidieverordening

2013 is GS het bevoegd orgaan om subsidies te verlenen. De bevoegdheid om de

middelen voor een begrotingssubsidie op de begroting te plaatsen ligt bij PS. 

Procedure 

Recentelijk is meer duidelijkheid gekomen over het programma en de raakvlakken met

provinciale ambities. Om deze reden was het niet mogelijk om een

commissievergadering eerder aan te leveren. 

Koningsdag 2023 wordt gevierd op 27 april. Om de gemeente Rotterdam duidelijkheid te

verstrekken over de financiële kaders is het gewenst om 1 februari 2023 een besluit te

nemen over het beschikbaar stellen van het bedrag van € 250.000 op de begroting 2023

zodat het organisatiecomité deze bijzondere dag op een adequate wijze kan

voorbereiden.
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Ontwerp-Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelet op Artikelen 143 en 145 van de Provinciewet; 4:23 van de Algemene wet

bestuursrecht en artikel 3, vijfde lid, onder a van de Algemene subsidieverordening Zuid-

Holland 2013.

 

Besluiten:

1. In te stemmen met een begrotingssubsidie van €250.000 aan gemeente Rotterdam

voor activiteiten ter uitvoering van de organisatie van Koningsdag 2023 door het op te

nemen in de begroting 2023.

 

Den Haag, 1 februari 2023 

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier, voorzitter,

B.S.M. Sepers drs. J. Smit
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Bijlagen:

Geen

Den Haag, 10 januari 2023 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter

drs. M.J.A. van Bijnen MBA drs. J. Smit


