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Geacht college van Gedeputeerde Staten, 

 

Toelichting: 

 

Door een nieuwe injectie met belastinggeld is de Stichting De Utrechtse Spelen gered.  

 

Daarover heeft de PVV-fractie de navolgende vragen. 

 

1. Onderdeel van het reddingsplan was het bereiken van overeenstemming met de schuldeisers van de 

Stichting. Ons bereikte informatie dat die overeenstemming nog niet is bereikt. Wat is de stand van 

zaken en welke repercussies heeft dat voor de toegezegde financiële steun? Is de bijdrage van de 

Provincie al uitbetaald? 

 

2. De artistiek directeur zal De Utrechtse Spelen gaan verlaten per 1 april a.s. De huidige situatie lijkt 

nog het meest op een “op non actief stelling”. Aangezien er slechts één productie gepland staat is de 

vraag welke activiteiten voert de artistiek leider nu nog uit? Lijkt de regeling niet erg op een bedekte 

vertrekregeling? Zo nee, waarom niet? 

 

3. De nieuwe interim directeur de heer Freeke was destijds belast met het toetsen van het reddingsplan. 

Wat heeft deze opdracht gekost? Is het niet wonderlijk dat iemand die het reddingsplan toetst en 

adviseert om een interim directeur aan te stellen, vervolgens zelf interim directeur wordt? Zo nee, 

waarom niet? 

 

4. De nieuwe interim directeur van De Utrechtse Spelen, was lid van de Gemeenteraad van Utrecht 

voor de Christen Unie. De voorzitter van de Raad van Toezicht is de heer Steven de Waal 

geworden. Hij is prominent PvdA-lid. Is dit niet een mooi voorbeeld hoe de culturele wereld 

vervlochten is met politici waardoor er een beeld ontstaat dat men elkaar royaal baantjes en subsidie 

kan blijven toeschuiven? Zo nee, waarom niet? 



 

 

 

5. De provincie Utrecht verstrekte ook een renteloze lening. Op het programma staat op dit moment 

uitsluitend “Mogadishu”. Dat lijkt wat karig om enig perspectief te bieden op het terug betalen van 

de  lening. Is er zicht op een terugbetalingsregeling? Zo nee, waarom niet? 

 

 

Namens de Partij voor de Vrijheid en hoogachtend, 

 

 

R. Dercksen  

 

 

 


