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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-661173975 (DOS-2018-
0006173)

Onderwerp

Incidentele subsidie Stichting Prinsjesfestival - Prinsjesfestival 2019

Advies

1 . Vast te stellen een incidentele subsidieverlening van maximaal € 50.000,00 aan Stichting

Prinsjesfestival te Den Haag voor het project Prinsjesfestival 2019.

2. Vast te stellen een voorschot van € 50.000,00 aan Stichting Prinsjesfestival te Den Haag

voor het project Prinsjesfestival 2019.

3. Vast te stellen de brief waarmee aan Stichting Prinsjesfestival te Den Haag het besluit

meegedeeld wordt over de subsidieaanvraag voor het project Prinsjesfestival 2019.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel voor besluitvorming voor een

incidentele subsidie aan Stichting Prinsjesfestival te Den Haag ten behoeve van het

project Prinsjesfestival 2019.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

 

Bijlagen

- GS-brief aan Stichting Prinsjesfestival over incidentele subsidie Prinsjesfestival 2019

- Aanvraag Stichting Prinsjesfestival  incidentele subsidie Prinsjesfestival 2019

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 11 september 2018 
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1 Toelichting voor het College

 

Sinds 2013 wordt elk jaar rond Prinsjesdag het Prinsjesfestival gehouden. Prinsjesfestival wil

bijdragen aan de aandacht voor de waarde van Prinsjesdag: “democratie verdient een feest, want

het is een feest om in een democratische rechtstaat te leven. Als feest van de inhoud belicht en

waardeert Prinsjesfestival diverse facetten van democratie met activiteiten waarin politiek, media

en cultuur elkaar ontmoeten.”

 

Prinsjesfestival verbindt zich met Den Haag en met het land. Elk jaar wordt een provincie

uitgenodigd om zich op het Prinsjesfestival te presenteren. De partnerprovincie legt diverse

accenten op het festivalprogramma op basis van de strategische agenda voor de provincie en

met een scala aan presentaties en thematische ontmoetingen. 

Voor het Prinsjesfestival 2019 is de provincie Zuid-Holland gevraagd. Dit is voor de provincie

Zuid-Holland een uitgelezen kans om te presenteren met welke opgaven de provincie Zuid-

Holland in samenspraak met alle betrokkenen vernieuwend bezig is. Want hoewel de provincie

Zuid-Holland het dichtst bij landelijk Den Haag zit, betekent dat niet automatisch dat de provincie

Zuid-Holland het meest zichtbaar is.

 

Het festival is een initiatief van de Stichting Prinsjesfestival. De stichting heeft de status van

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het Prinsjesfestival is in belangrijke mate een

vrijwilligersorganisatie. Zo’n 150-200 vrijwilligers helpen er aan mee. Prinsjesfestival wordt

(financieel) ondersteund door het ministerie van BZK, gemeente Den Haag, ProDemos, Fonds

1818 en tal van andere organisaties en bedrijven. Van de deelnemende provincie wordt een

eenmalige bijdrage van € 50.000,00 aan de stichting Prinsjesfestival gevraagd. Dit kan in de vorm

van een incidentele subsidie.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag        : € 50.000,00

Programma  : Programma 4 - Bestuur en Samenleving 

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s omdat, inzake deze specifieke

(incidentele) subsidie, het subsidie bedrag is gemaximaliseerd tot genoemd totaalbedrag.

Het benodigde bedrag kan binnen het  beschikbare budget in de begroting 2018 worden gedekt.

Betreft doel 4.1 Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur.   

 

Juridisch kader

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet

bestuursrecht (Awb) bij de provincie Zuid-Holland een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. 

Dit bezwaar wordt niet verwacht, omdat er conform de aanvraag subsidie verstrekt en vastgesteld

wordt.

 

2 Proces

 

Voor de zomer is door Gedeputeerde Staten de intentie uitgesproken dat Zuid-Holland zich in

2019 als strategisch partner wil verbinden aan het Prinsjesfestival. Mocht GS het besluit nemen

om deel te nemen aan het Prinsjesfestival 2019 dan wordt daarna een projectteam ingericht.
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3 Communicatiestrategie

 

Het in te richten projectteam zal een communicatiestrategie opstellen. 

Het strategisch partnerschap zal overgedragen worden door de Commisaris van de Koning van

de provincie Gelderland - nu strategisch partner voor Prinjesfestival 2018 - aan de Commissaris

van de Koning van de provincie Zuid-Holland op Prinsjesdag 18 september 2018 tussen 15.00 en

15.30 uur.

 


