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Geacht college, 
 
Door middel van bovengenoemde brief, ontvangen 16 april 2010, heeft u verzocht om goedkeuring te 
verlenen aan uw besluit tot deelname van de gemeente Utrecht in de op te richten stichting Europees 
Jeugd Olympisch Festival (EYOF) 2013 Utrecht.  
 
In de oprichting van de stichting nemen deel de gemeente Utrecht en NOC*NSF, gevestigd te Arnhem. 
De op te richten stichting heeft ten doel 

a. het fungeren als organisatiecomité zoals genoemd in het door de gemeente Utrecht en NOC*NSF 
ondertekend “Host City Contract for the 12th Summer European Youth Olympisch Festival”;  

b. het voorbereiden en (doen)organiseren van het Europees Jeugd Olympisch Festival in het jaar 
2013; 

c. het werven van de noodzakelijke geldmiddelen ten behoeve van het voorbereiden en uitvoeren 
van het EYOF 2013 in Utrecht, een en ander in samenspraak met het NOC*NSF en de gemeente 
Utrecht en 

het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 
daartoe bevorderlijk zijn. 
De uitgangspunten van de samenwerking zijn nader uitgewerkt in de oprichtingsakte van genoemde 
stichting. Het concept hiervan heeft u ons ter beoordeling toegezonden. 
 
Procedure
De Gemeentewet schrijft in artikel 160, lid 2 voor dat de gemeenteraad in de gelegenheid moet worden 
gesteld wensen en bedenkingen te kunnen uiten met betrekking tot het door uw college voorgenomen 
besluit. Uit de ons toegezonden stukken hebben wij vastgesteld dat uw college het voorgenomen besluit 
ter beoordeling voor reactie heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. Tegen het voorgenomen besluit zijn 
geen bedenkingen ingebracht. 9 maart jl. heeft wethouder H.H. Janssen namens het toenmalig college van 
burgemeester en wethouders besloten als gemeente Utrecht deel te nemen in de oprichting van genoemde 
stichting. Het vorenstaande in aanmerking nemend stellen wij vast dat is gehandeld in overeenstemming 
met artikel 160, lid 2 van de Gemeentewet. 
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Beoordeling van het deelnemingsbesluit
In ons beleidskader 2004 Financieel Toezicht hebben wij in hoofdstuk 5 de toetsingscriteria vermeld die 
wij hanteren bij de beoordeling van een goedkeuringsverzoek. Deze criteria zijn een uitwerking van 
artikel 160 Gemeentewet. 
 
In dit verband noemen wij: 
- de mogelijkheid van democratische controle en beïnvloeding; 
- de openbaarheid van besluitvorming, controle en verantwoording; 
- de controle bij de toekenning van rechten en verplichtingen; 
- het verdelen van taken en verantwoordelijkheden tussen overheid en de privaatrechtelijke 

rechtspersoon; 
- financiële risico’s en 
- de juridische houdbaarheid. 
 
Gelet op de genoemde toetsingsaspecten zijn naast uw brief van 15 maart 2010 de volgende stukken bij 
de beoordeling betrokken: 
* het ambtelijk advies aan uw college ten grondslag liggend aan uw voorlopig besluit van 16 februari 
2010 inzake deelneming aan de oprichting van de stichting EYOF 2013 Utrecht; 
* het voorlopig besluit van 16 februari 2010 van uw college inzake oprichting van de stichting; 
* definitief deelnemingsbesluit d.d. 9 maart 2010 genomen door gemandateerd wethouder H.H. Janssen;  
* de conceptstatuten betreffende oprichting van de stichting. 

Genoemde stukken in aanmerking nemend, komen wij tot de conclusie dat wij bij onze beoordeling geen 
constateringen gedaan hebben die de goedkeuring van uw besluit in de weg staan. Ook is er geen sprake 
van strijd met het recht of het algemeen belang. 
 
Echter, aangezien de provincie Utrecht voor deelneming aan de stichting EYOF 2013 Utrecht de 
goedkeuring behoeft van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, welke goedkeuring 
zo spoedig mogelijk zal worden gevraagd, dient de benoeming van een bestuurslid namens de provincie 
Utrecht onder voorbehoud van deze goedkeuring te zijn. 
 
Wij hebben op grond van het vorenstaande en met inachtneming van vorenstaande kanttekening uw 
besluit tot deelname van de gemeente Utrecht in de op te richten stichting Europees Jeugd Olympisch 
Festival 2013 Utrecht goedgekeurd.  
 
Het nummer van de goedkeuring is 2010INT259740.  
 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

voorzitter, 
 

secretaris, 


