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vergadering Provinciale Staten —9 maart 2020
agenda punt: Eerste Begrotingswijziging 2020
Prinsjesfestival 2020

—

het strategisch partnerschap van onze provincie

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,
Constaterende dat:
-

-

-

-

-

GS in de Eerste Begrotingswijziging 2020 voorstelt € 250.000,- beschikbaar te stellen in het kader van het
strategisch partnerschap van de provincie Noord-Holland in het Prinsjesfestival 2020;
het Prinsjesfestival al enige jaren op en rond Prinsjesdag in Den Haag wordt georganiseerd;
er blijkbaar bij aanvang van het Prinsjesfestival is afgesproken dat elk jaar één provincie een financiële
bijdrage levert onder het motto ‘strategisch partnerschap’;
de brochure die de organisatie van het Prinsjesfestival uitgeeft weinig concreet zicht geeft op de te
organiseren activiteiten;
er veel “Vrienden” van het festival zijn die een financiële bijdrage leveren.

Overwegende dat:
-

-

-

-

-

het Prinsjesfestival plaats vindt niet binnen de grenzen van onze provincie, en het dus per definitie niet
gericht is op de Noord-Hollandse burgers;
het er, gezien de globale beschrijving van de aard en de doelstellingen van het festival, naar uitziet dat
vooral ‘genodigden’ aanwezig zullen zijn bij de activiteiten die georganiseerd worden;
dat het niet duidelijk is welke activiteiten onze steun verdienen en welke activiteiten er worden
georganiseerd voor ‘de burger’, gezien het doel de democratie te vieren;
er ook reeds een Dag van de Democratie is, met dezelfde doelstellingen als die van het Prinsjesfestival;
het waarschijnlijk meer effect zal hebben als er binnen onze provinciegrenzen zelf (meerdere) activiteiten
zullen worden georganiseerd om de burger meerte betrekken bij de democratie en onze rechtstaat.

Besluit het college van 65 op te roepen:
-

-

-

-

-

-

voor de zomer te komen met een concreet overzicht van te organiseren activiteiten in
het kader van het Prinsjesfestival 2020;
zo concreet mogelijk aan te geven aan welke activiteiten er door de provincie Noord
Holland georganiseerd worden en in welke mate zij (financieel) bijdraagt;
te komen met een beschrijving van het ‘strategisch karakter’ van de (financiële)
deelname aan het Prinsjesfestival 2020;
aan te geven hoe zij ervoor gaat zorgen dat zoveel mogelijk Noord-Hollanders bij de
activiteiten betrokken worden;
ervoor te zorgen dat de diversiteit van de inwoners van Noord-Holland duidelijk naar
voren komt;
er zorg voor te dragen dat de bijdrage van onze provincie zo optimaal mogelijk wordt
ingezet om zoveel mogelijk mensen en niet voornamelijk ‘genodigden’ te betrekken
bij de activiteiten.
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