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Toelichtinq:
Recentelijk beantwoordde u onze vragen over de Jeugd Olympische Spelen waarbij de huisvestingslasten
duurder uitvallen.
U gaf daarbij aan dat het aantal sporters niet de oozaak is van de hogere huisvestingslasten.

De PW-fractie heeft daarover de navolgende vraag:

1.

Welk factoren (in welke mate) spelen daarbij wél een rol?

Antwoord:
De huisvestingslasten zijn door een aantal factoren hoger uitgevallen dan in de originele begroting in
2008 was voozien. Ten eerste bleek de geplande uitkoop en alternatieve huisvesting van studenten
door de Universiteit Utrecht duurder en niet in alle gevallen juridisch haalbaar. Hierdoor stegen de
kosten naar 1,8 miljoen euro. Deze stijging is opgevangen binnen de begroting met de post
onvoorzien. Ten tweede bleek huisvesting in de Kromhoutkazerne door herinrichting van het gebouw
niet meer mogelijk, waardoor uitgebreide tijdelijke huisvesting gerealiseerd moest worden. Dit heeft
geleid tot een stijging van de kosten naar 2,4 miljoen euro. Hierop heeft de CEO van de stichting
opdracht gekregen om te zoeken naar besparingen dan wel alternatieve dekking.

Vervolgens heeft het Europees Olympisch Comité (EOC), eind mei 2013 naar aanleiding van een
bezoek door de 49 NOCs aan Utrecht eind april, voor de te realiseren tijdelijke huisvesting om een
aantal kwalitatieve aanpassingen gevraagd. Deze aanpassingen zouden de kosten voor de tijdelijke
huisvesting nog verder opdrijven. Daarom is onlangs besloten, in overleg met het EOC en Neptunus,
om de tijdelijke huisvesting niet te realiseren en de atleten in plaats daarvan onder te brengen in een
hotel. Hiermee is het niet gelukt om te voldoen aan de doelstelling in het bidbook om alle sporters in
een Olympisch dorp te huisvesten. Dankzij afspraken met Neptunus heeft dit echter wel een
kostenbesparing opgeleverd, waardoor de huisvestingslasten nu zijn teruggebracht tot 2,150 miljoen
euro.
Dit complete verhaal konden wij bij de vorige beantwoording nog niet geven. De gesprekken met het
Europees Olympisch Comité waren toen nog niet afgerond.
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Hoeveel hoger zijn die kosten en welk deel komt voor rekening van de belastingbetaler via de
Provincie Utrecht?

Antwoord:
Volgens de huidige prognose is het tekort op de huisvesting gedaald naar € 281.000. Er is in de laatste
prognose nog een aantal risico's aan te wijzen, te weten de opbrengst uit kaartverkoop (prognose
0,160 miljoen euro), de deflnitieve vaststelling van de afspraken met twee sponsoren en het benodigde
aantal kamers op basis van het definitieve aantal en de groepssamenstelling van de deelnemers.
Uiteraard sturen zowel bestuur als de CEO van de stichting EYOF Utrecht 2013 op beheersing en
voorkomen van deze risico's, met name door gerichte communicatie uitingen en intensieve contacten
met betrokken partijen.
Na afloop van EYOF zullen de definitieve kosten inzichtelijk worden. Het aandeel van de provincie in
een mogelijk tekort hierin is 50% met een maximum van € 260.000.
Voor een inzicht in en een verdere toelichting op de huidige stand van zaken en de bijbehorende
financiën beÏnvloeden veruijzen wij naar de Statenbrief aan de commissie WMC.

3.

Hoe gaat de Provincie deze hogere kosten verantwoorden?

Antwoord:
EYOF is een groot evenement met een omvangrijke begroting. Tegenvallers zijn in zo'n geval helaas
niet altijd te vermijden, zeker ook gezien de relatief lange periode tussen het indienen van het bid en
de uiteindelijke datum waarop het evenement plaatsvindt. Het bestuur van EYOF houdt de financiële
ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en blijft sturen op een sluitende begroting. Als desondanks na
afloop blijkt dat de afgegeven garanties (deels) ingeroepen moeten worden, dan zal GS met een
dekkingsvoorstel komen.
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