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PERSBERICHT  Rotterdam, 12 november 2012 

 

Maatschappelijk belang speelde nauwelijks een rol bij druk 
bezocht festival Paradie Overschie  
 

Van 2008 tot en met 2011 heeft de deelgemeente Overschie jaarlijks tussen € 350.000 en 

€ 400.000 subsidie verleend voor het driedaagse festival Paradie Overschie. De deelraad had 

twijfels over de goede besteding van die subsidies en heeft de Rekenkamer Rotterdam 

gevraagd daar onderzoek naar te doen. De rekenkamer concludeert in haar vandaag 

gepubliceerde rapport ‘festival zonder grenzen’ dat er wel elk jaar een goed bezocht festival 

is georganiseerd maar dat het onduidelijk is of dit heeft geleid tot meer sociale cohesie en 

participatie binnen de deelgemeente.  

 

Het festival Paradie Overschie is in 2007 voor het eerst georganiseerd als alternatief voor de 

jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Op initiatief van de deelgemeente Overschie is in 2008 een 

stichting in het leven geroepen die in het vervolg de organisatie van dit festival voor haar 

rekening zou moeten nemen. Deze stichting, de stichting Paradie Overschie, heeft dat vier maal 

met succes gedaan. In november 2011 ontstonden twijfels in de deelraad over de besteding van 

de subsidiegelden en de accountantscontrole daarop en vroeg de deelraad de Rekenkamer 

Rotterdam een breed onderzoek hiernaar uit te voeren.  

 

Het festival Paradie Overschie zou moeten bijdragen aan de realisatie van beleidsdoelen van de 

deelgemeente op het gebied van ondermeer sociale cohesie en participatie. Daarvoor hebben 

de deelraad en het rijk gelden beschikbaar gesteld. In de praktijk hebben deze doelen geen rol 

gespeeld bij het verlenen van subsidie aan de stichting Paradie Overschie en heeft het bestuur 

ook niet onderzocht of en in welke mate het festival bijdroeg aan die doelen. In de praktijk was 

een groot festival met veel bezoekers het doel.  

 

Er werd jaarlijks een zogenaamde budgetsubsidie verleend om een driedaags festival te 

realiseren voor minimaal 30.000 bezoekers. Eventuele financiële risico’s komen bij dergelijke 

subsidies voor rekening van de stichting . In de praktijk nam het bestuur van de deelgemeente 

de belangrijkste risico’s voor zijn rekening door, in strijd met de regels, aanvullende subsidies 

te verlenen voor verliezen van de stichting.  

Het risico voor de stichting op minder subsidie door tegenvallende bezoekersaantallen was 

nagenoeg nihil, omdat het bestuur de subsidie verleende voor een veel lager aantal bezoekers, 

namelijk 10.000, dan het aantal van 30.000 dat jaarlijks op het festival af kwam. 

 

De informatievoorziening van het bestuur aan de deelraad was niet zodanig dat de deelraad 

een goed inzicht kon krijgen in de totale kosten van het festival, de subsidie daarvoor van de 

deelgemeente en de mate waarin daarmee de doelen werden gerealiseerd.  

 

Het bestuur heeft in de subsidierelatie met de stichting Paradie Overschie niet geheel 

voldaan aan de criteria van goed bestuur. Het heeft onvoldoende voorwaarden geschapen voor 

een doel- en rechtmatige besteding van de subsidies en een transparante verantwoording 

daarover.Uit de reactie van het dagelijks bestuur maakt de rekenkamer op dat de door haar 

gesignaleerde tekortkomingen uitingen zijn van een bestuurspraktijk waarbij minder belang 

wordt gehecht aan beginselen van goed bestuur zoals rechtmatigheid, transparantie en 

controleerbaarheid.  

 

De deelraad had twijfels over de besteding van de subsidie door de stichting. De rekenkamer 

heeft vastgesteld dat de subsidie in de praktijk is besteed aan het festival. Prikkels om zuinig te 

handelen ontbraken in de voorwaarden die het deelgemeentebestuur stelde aan de besteding 

van de subsidie. Het financieel beheer van de stichting schoot op onderdelen tekort. De 

administratie over 2008 was zoekgeraakt en moest worden gereconstrueerd en het was 

onduidelijk hoe hoog de opbrengsten uit de horeca waren.  


