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Beantwoording schriftelijke vragen ex
art. 47 RvO aan het College van GS,
gesteld door de heer R. Dercksen van
de Partij voor de Vrijheid betreffende
De Utrechtse Spelen (d.d. 01-03-2013)

Toelichting:
Naar aanleiding van eerder gestelde en deels beantwoorde vragen over de Utrechtse Spelen heeft de
fractie nog de navolgende vragen gesteld. De antwoorden staan onder de vragen.
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Onderdeel van het reddingsplan was de vooruvaarde dat met de schuldeisers van de Stichting
overeenstemming zou worden bereikt. U wilde ons niet informeren over de stand van zaken en
bevestigde dat deze gesprekken nog niet zijn afgerond en dat er derhalve nog geen overeenstemming
is bereikt. Neemt niet weg dat het een voorwaarde van de Provincie was om deel te nemen aan het
reddingsplan.
Heeft de Provincie zich aan deze voon¡vaarden gehouden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Wij hebben u destijds niet geïnformeerd over de stand van zaken rond het crediteurenakkoord omdat
nog gesprekken met de crediteuren plaatsvonden en wij die niet wilden beTnvloeden. lnmiddels kunnen
wij u melden dat er een akkoord is bereikt van minimaal 400.000 euro, waarmee de stichting voldoet
aan de voon¡vaarden die de provincie heeft gesteld.
1 juli dient De Utrechtse Spelen een financiële en inhoudelijke verantwoording bij ons aan te
leveren. Wij verwachten deze reeds eind maarVbegin april. Een accountantsverklaring, waarmee ook
onafhankelijk wordt vastgesteld of de stichting aan de provinciale voonivaarden voldoet, maakt deel uit
van deze verantwoording.

Uiterlijk

2.

Uit de media vernamen wij dat de Utrechtse Spelen, ondanks de flnanciële wanorde die ertoe heeft
geleid dat de belastingbetaler nog meer moest betalen voor het theatergezelschap, gratis kaartjes
weggaf aan diverse relaties waaronder aan politici die moeten oordelen over de subsidietoekenning
aan de Utrechtse Spelen. Dat bevestigt het eerder vastgestelde beeld van een "ons kent ons" circuit.
Acht u dit een juiste gang van zaken? Zo ja, waarom?

Antwoord:
Het beschikbaar stellen van een beperkt aantal gratis kaartjes is onderdeel van het relatiemanagement
van zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde instellingen. Wij zien dit als een acceptabele en zeer
gebruikelijke vorm van marketing en als blijk van dank aan zakelijke relaties.
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Hebben Gedeputeerden gebruik gemaakt van gratis kaartjes? Zo ja, zijn zij bereid om, gelet op de
schade die de belastingbetaler heeft opgelopen, deze kaartjes alsnog gewoon te betalen? Zo nee,
waarom niet?
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Antwoord:
De gedeputeerden Pennarts en De Vries hebben de laatste voorstelling, Mogadishu, van het
gezelschap in de Stadsschouwburg Utrecht bezocht. De provincie is een van de Founders van de
Stadsschouwburg en in dat kader heeft gedeputeerde Pennarts gebruik gemaakt van een gratis
kaartje. Gedeputeerde De Vries is inderdaad op uitnodiging van De Utrechtse Spelen naar de
voorstelling geweest. Het kaartje voor zijn partner heeft de gedeputeerde zelf betaald.
Wij achten het niet nodig om de kaartjes alsnog te betalen. Het bezoeken van maatschappelijke
instellingen, in de breedste zin van het woord en zowel gesubsidieerd als niet-gesubsidieerd, is
onderdeel van de functie van gedeputeerde.

Zou de provincie ervoor kiezen deze kaartjes alsnog te betalen, dan wordt bovendien de vermeende
schade die de belastingbetaler zou hebben opgelopen niet kleiner; er gaat dan juist meer provinciaal
geld naar De Utrechtse Spelen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
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