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Onderwerp: Bevrijdingsfestival 2010 

Voorgestelde behandeling: Ter kennisname 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 
Voorgeschiedenis 
In de periode 2005-2008 was het Bevrijdingsfestival beleidsmatig ondergebracht bij de afdeling 
Cultuur en als zodanig opgenomen in de Cultuurnota 2005-2008.  
Aangezien er geen structurele financiering voor het Bevrijdingsfestival is, is besloten de provinciale 
bijdrage voor 2010 eenmalig uit verschillende budgetten te financieren.  
Om de mogelijkheden van structurele financiering van het Bevrijdingsfestival te onderzoeken zal een 
separaat traject worden gestart.  
 
Essentie / samenvatting: 
In 2010 vieren we 65 jaar Bevrijding, een mijlpaal voor de vrijheid.  
Wij hebben besloten het verzoek van de Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht om een bijdrage te 
verlenen aan het Bevrijdingsfestival op 5 mei 2010 vast te stellen. Het festival sluit inhoudelijk aan bij 
de thema’s van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het festival wil de aandacht vestigen op het belang van leven in vrijheid, bestrijding van discriminatie, 
respect voor mensenrechten en de betekenis van de multiculturele samenleving, met als middel de 
feestelijke viering van de nationale bevrijdingsdag op 5 mei. 

Financiële consequenties 
Het besluit kent wel financiële gevolgen, de gevolgen passen echter binnen de beschikbare budgetten. 
De bijdrage aan het Bevrijdingsfestival wordt als volgt gefinancierd: 
 
Budget Bedrag 
GS-budget € 12.067,- 
Evenementen- 
beleid 

€ 12.067,- 

Evenementen € 12.067,- 
Totaal € 36.200,- 
Het Bevrijdingsfestival heeft een totale begroting van € 290.000,-, daarvan wordt € 100.000,- uit eigen 
inkomsten gefinancierd. Daarnaast vindt dekking plaats via subsidies en sponsorinkomsten. De 
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gemeente Utrecht en het Nationaal Comité 4 en 5 mei dragen een vergelijkbaar bedrag bij wat door de 
Stichting aan de provincie Utrecht is gevraagd. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
N.v.t. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van het besluit Bevrijdingsfestival 2010. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


