Van: STATENGRIFFIE
Verzonden: woensdag 1 7 juli 2019
Aan: Patricia van der Kammen
Onderwerp: FW: Memo gedeputeerde over songfestival
Beste Patricia,
Hierbij het antwoord op je aanvullende vraag dat ik zojuist ontvangen heb.
Vraag
Vraag 2 is helaas niet beantwoord. De melding dat de ruimte in de begroting 2020 zal worden
gevonden is leuk en aardig, maar ik vroeg hoe het kan dat GS nu al garant kan staan en het geld kan
uitgeven dat PS nog niet hebben gevoteerd.
Vanuit welke grondslag mag GS geld uitgeven dat PS nog niet heeft vrijgegeven?
Antwoord
Een eventuele bijdrage aan het songfestival is alleen van toepassing indien 's-Hertogenbosch
daadwerkelijk wordt uitgekozen om het festival te organiseren. Het college heeft in dat geval
aangegeven dat de dekking gevonden zal worden binnen de bestaande begroting. Hierbij zijn de
algemene financiële spelregels van toepassing zijn. De verantwoording hierover richting PS zal dan
ook plaatsvinden binnen de bestaande P&C cyclus.
PS. Ondertussen hebben wij via de media vernomen dat 's-Hertogenbosch niet geselecteerd is als
gastheer van het evenement.
Met vriendelijke groet,
Bert Doedens
Programmamanager cultuur en sport
Provincie Noord-Brabant
Miriam van Kampen | Statenadviseur Griffie Provinciale Staten

Van: Patricia van der Kammen
Verzonden: maandag 15 juli 2019
Aan: STATENGRIFFIE
Onderwerp: Re: Memo gedeputeerde over songfestival
Hoi Peter,
Vraag 2 is helaas niet beantwoord. De melding dat de ruimte in de begroting 2020 zal worden
gevonden is leuk en aardig, maar ik vroeg hoe het kan dat GS nu al garant kan staan en het geld kan
uitgeven dat PS nog niet hebben gevoteerd.
Vanuit welke grondslag mag GS geld uitgeven dat PS nog niet heeft vrijgegeven?
Gr, Patricia

Van: Bert Doedens
Verzonden: maandag 15 juli 2019
Aan: STATENGRIFFIE
Onderwerp: RE: Memo gedeputeerde over songfestival

Geachte mevrouw Van der Kammen,
Hieronder ontvangt u de antwoorden op de door u gestelde vragen.
-gesproken wordt over schriftelijke vragen van een aantal partijen. Waar zijn die vindbaar?

Antwoord: de antwoorden op de statenvragen vindt u in de bijlage en op:
http:ZZbrainps.brabant.nlZhandlersZSISModuleZdownloaddocument.ashx?docu iTientIDH1 30094

-gesproken wordt over een garantstelling van 1 miljoen euro. Wat is de grondslag van het feit dat GS
1 miljoen beschikbaar kan stellen zonder dat PS daar iets van heeft mogen vinden?

Antwoord: Zoals in het memo van de gedeputeerde is aangegeven, wordt de financiele dekking,
indien van toepassing, gezocht binnen de begroting 2020. Deze begroting wordt dit najaar door uw
staten vastgesteld.

Met vriendelijke groet,

Bert Doedensļ Programmamanager Cultuur en Sport
Van: Patricia van der Kammen
Verzonden: donderdag 11 juli 2019
Aan: STATENGRIFFIE
Onderwerp: FW: Memo gedeputeerde over songfestival
beste griffie,
een aantal vragen hierover.
-gesproken wordt over schriftelijke vragen van een aantal partijen. Waar zijn die vindbaar?
-gesproken wordt over een garantstelling van 1 miljoen euro. Wat is de grondslag van het feit dat GS
1 miljoen beschikbaar kan stellen zonder dat PS daar iets van heeft mogen vinden?
groet,
Patricia van der Kammen

