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Geacht college van Gedeputeerde Staten, 

 

Ook dit jaar wordt de burger weer verblijd met de Europa Kijdagen. Zo kan men dit jaar o.a. een jurk maken 

in een Designer Café, een stadswandeling maken in Utrecht en worden mensen blij van breedband, althans 

dat beweert men. Dit jaar kan men projecten bezoeken waar meer dan € 13 miljoen aan belastinggeld is 

ingepompt door middel van subsidie. 

 

De PVV-fractie heeft hierover de navolgende vragen. 

 

1. Zijn deze activiteiten niet het ultieme bewijs dat wij onmiddellijk dienen te stoppen met het geld 

overmaken aan de EU in het algemeen en aan de structuurfondsen van de EU in het bijzonder, daar 

men van gekkigheid ook niet meer weet waar men het geld aan dient uit te geven? Bent u bereid 

zich daartoe in te spannen bij het kabinet? 

 

2. Kunt u in detail uitleggen waarom het maken van een jurk dient te geschieden van belastinggeld? Zo 

nee, waarom gaat er dan zoveel belastinggeld naartoe? Zo ja, graag uw uitleg. 

 

3. Kunt u aangeven wat de toegevoegde waarde is om meer dan € 3,2 miljoen subsidie uit te geven aan 

rondleidingen door Utrecht daar er uitstekende voorzieningen beschikbaar zijn om de stad Utrecht te 

verkennen? 

 

4. Vindt u het verantwoord in een tijd van crisis waarin mensen grote moeite hebben de eindjes aan 

elkaar te knopen, de voedselbanken de vraag niet meer aan kunnen en werkend Nederland keihard 

geraakt zal worden door ontelbare belastingverhogingen van de Kunduz-coalitie om aan dergelijke 

projecten zoveel belastinggeld uit te geven? Zo ja waarom? 

 

Namens de Partij voor de Vrijheid en hoogachtend, 

 

 

R. Dercksen 


