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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 9 juli jl. om het bidbook van de
gemeente ’s-Hertogenbosch te ondersteunen met een financiële garantstelling
van maximaal 1 miljoen euro, mocht deze stad daadwerkelijk worden uitgekozen
om het songfestival te organiseren. Daarbij zou de financiële dekking, indien van
toepassing, gezocht worden binnen de begroting 2020.
Op 10 juli jl. heeft gedeputeerde Van der Sloot u voorafgaand aan de officiële
openbare aanbieding van het bidbook door de gemeente ’s-Hertogenbosch in
Hilversum, al geïnformeerd over dit besluit via een memo gedeputeerde.
Aanleiding
Op 18 mei jl. won Nederland het 64e Eurovisiesongfestival in Tel Aviv met het
nummer ‘Arcade’ van Duncan Laurence. Als gevolg hiervan mag Nederland in
2020 het festival organiseren. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft op 10 juli jl.
een bidbook bij de organisatie1 ingediend en daaraan voorafgaand de provincie
benaderd met een verzoek om ondersteuning. Het naar Brabant halen van het
songfestival bood de kans om onze provincie internationaal op de kaart te zetten
en bood tevens kansen voor de provinciale opgaven vrijetijdseconomie, cultuur
en vestigingsklimaat. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten het
bidbook te ondersteunen.
Bevoegdheid
Conform de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant (ASV) zijn
Gedeputeerde Staten bevoegd om alle besluiten te nemen die rondom het
subsidieverleningsproces nodig zijn.

1

NPO, AVROTROS, NOS en European Broadcasting Union

Bijlage: -

Kernboodschap
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het besluit d.d. 9 juli
2019 inzake de ondersteuning van het bidbook van de gemeente
’s-Hertogenbosch met een financiële garantstelling van maximaal 1 miljoen euro,
mocht deze stad daadwerkelijk worden uitgekozen om het Eurovisiesongfestival
te organiseren.
Consequenties
n.v.t.
Europese en internationale zaken
n.v.t.
Communicatie
n.v.t.
Vervolg
Inmiddels is bekend dat het Eurovisiesongfestival in 2020 niet in
’s-Hertogenbosch wordt gehouden. Net als Utrecht en Arnhem behoort de stad
tot de afvallers. Maastricht en Rotterdam zijn nog wél in de race. Op 30 augustus
a.s. wordt bekend gemaakt welke stad gekozen is tot gaststad van het
Eurovisiesongfestival.
Bijlage
-

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer A. Doedens, (06-55686501), adoedens@brabant.nl.
Opdrachtnemer: mevrouw D. Reesink, (06-18303190), hreesink@brabant.nl.
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