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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Kennisnemen van
Het besluit van Gedeputeerde Staten om een financiële bijdrage te leveren ten
bedrage van €300.000 aan de gemeente Eindhoven voor de kosten van de
organisatie van Koningsdag 2021 in de Brainportregio.
Aanleiding
Koningsdag wordt ieder jaar door de Koninklijke familie in een gemeente in
Nederland gevierd, waarbij het hele land via nationale televisie (NOS) de
viering kan volgen. Voor de viering op 27 april 2021 heeft het Koninklijk Huis
gekozen voor Eindhoven en de Brainportregio. De Coronapandemie vraagt ook
in 2021 een andere benadering van de viering van Koningsdag. Met design en
technologie ontwikkelt Eindhoven samen met de Brainportregio een programma
voor een breed publiek dat past binnen de op dat moment geldende
maatregelen. Een financiële bijdrage vanuit de provincie is gebruikelijk. In 2017
was de laatste viering van Koningsdag in Noord-Brabant en wel in Tilburg. De
toenmalige bijdrage van de provincie Noord-Brabant was €300.000.
Bevoegdheid
GS zijn als dagelijks bestuur bevoegd dit besluit te nemen en de
begrotingstechnische wijziging is een bevoegdheid van Provinciale Staten.
Kernboodschap
De viering van Koningsdag op Noord-Brabantse bodem stelt de gemeente
Eindhoven, de Brainportregio en de provincie in staat om voor een groot
nationaal publiek de kracht en gastvrijheid van Brabant te tonen. Met deze
financiële bijdrage draagt de provincie bij aan het op een positieve manier
onder de aandacht brengen van de regio als top kennis- en innovatieregio waar
het goed wonen, werken, leren en leven is.
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Consequenties
De bijdrage bedraagt maximaal € 300.000 in 2021. Bij de eerstvolgende
bestuursrapportage zal hiervoor de verwerking plaatsvinden door dekking van
de bijdrage vanuit eventuele meevallers of de knelpuntenbuffer. Zoals hierboven
aangegeven zal de nationale viering van Koningsdag in Eindhoven een goede
aangelegenheid zijn om Brabant positief over het voetlicht te brengen.
Europese en internationale zaken
Niet van toepassing
Communicatie
Het primaat van de organisatie en bijbehorende communicatie ligt bij de
gemeente Eindhoven, maar het betreft een samenwerking van onder andere de
Dienst Koninklijk Huis, de NOS, de Rijksvoorlichtingsdienst, de Dienst Koninklijke
en Diplomatieke Beveiliging en de provincie Noord-Brabant.
Vervolg
Er zitten, naast de technische aanpassing in de begroting, geen verdere
vervolgstappen in het proces.
Bijlagen
*Geen bijlagen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

mr. I.R. Adema

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer H.C. Smit, Kabinetschef commissaris van de
Koning, (06) 18 30 33 25, hcsmit@brabant.nl
Opdrachtnemer: mevrouw K.M. Braks, afdeling Kabinetszaken,
(06) 52 79 41 11, kbraks@brabant.nl
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