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Nr Vanuit 
wie? 

Vraag Antwoord Uitgezet 
DD / BC 

1 9-10-17 
D66 

Wat wordt er concreet verstaan onder regionale 
samenwerkingskracht? 

Regionale samenwerking of regiovorming in de netwerksamenleving 
op tal van maatschappelijke opgaven neemt sterk in belang toe. 
Regionale samenwerkingskracht is de term die wordt gebruikt om 
aan te geven in hoeverre gemeenten gezamenlijk (soms samen met 
andere partijen als bedrijfsleven, kennis- of maatschappelijke 
instellingen) maatschappelijke opgaven aanpakken en oplossen die 
in het betreffende gebied spelen.  
Waarbij “regionaal” afhankelijk van de opgave een andere 
“gebiedsvorm” kan krijgen. De opgaven bepalen de betrokken 
partijen en partners, en daarmee de vorm en grootte (schaal) van de 
regio. 

 

2 16-10-17 
Groen Links 

Op pagina 11 wordt gesproken over de reservering van € 100.000 
voor de herijking van de exploitatiesubsidies aan 
partnerinstellingen.  
Kunnen wij een overzicht ontvangen van de betreffende 
partnerinstellingen met daarbij de verdeling van deze 100.000 euro 
over de verschillende partnerinstellingen? 

In de Kadernota 2017 is € 100.000 beschikbaar gesteld voor 
Herijking subsidie partnerinstellingen. Bij de Najaarsnota is deze 
€ 100.000 verdeeld over de programma’s, op grond van voorlopige 
berekeningen gebaseerd op de huidige subsidiebedragen. In de 
komende periode vindt besluitvorming en verlening plaats. 
In bijlage 1 is een overzicht opgenomen met de partnerinstellingen 
die betrokken zijn bij de verdeling over de programma’s. 

 

3 16-10-17 
Groen Links 

Uit de tekst op pagina 15 blijkt dat er sprake is van incidentele 
voordelige afwikkelingsverschillen ad. € 305.000 van een 
achttiental subsidieprojecten. Dat is voor 18 projecten in de 
cultuur- en erfgoedsector erg veel geld.  
a. Waar komen deze incidentele afwikkelingsverschillen per project 
vandaan?   
b. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de verschillende projecten? 
 

a. Bij het totaalbedrag van € 305.000 gaat het om voordelige 
afwikkelingsverschillen bij de vaststelling van subsidies vóór 
2011 zoals Sociale Agenda, programma cultuurparticipaties etc. 
Vaak gaat het hier om projecten, die meerdere jaren lopen en 
die na aftrek van het reeds ontvangen voorschot, nu op een 
lager bedrag worden vastgesteld. Bijvoorbeeld het project 
jongerenloket van de gemeente Utrecht over de jaren 2008, 
2009 en 2010, kent een voordelig verschil van € 170.000. 
Aangezien het hier geoormerkte middelen betreft kunnen ze 
niet voor andere doeleinden worden ingezet. 

b. Geen, projecten zijn afgerond.   

 

     

     

     

     

     

     

 

 



Bijlage 1 - Overzicht Partnerinstellingen herijking subsidie 2017 

Programma Naam Bedrag Partnerinstelling 

2 Landelijk gebied 17.000 Het Utrechts Landschap (natuur)  

  
  

Landschap Erfgoed Utrecht (natuur) 

  
  

Stichting Vogelopvang  

  
  

Stichting IVN  

      Faunabeheer 

3 Bodem, water en milieu 5.000 Stichting NMU  

5 Bereikbaarheid 1.000 ROCOV 

6 Cultuur en erfgoed 77.000 Het Utrechts Landschap (erfgoed)  

  
  

Stichting Mooi Sticht 

  
  

Landschap Erfgoed Utrecht (erfgoed) 

  
  

Landschap Erfgoed Utrecht (steunpunt archeologie)  

  
  

Stichting restauratie opleidingsprojecten  

  
  

Stichting Monumentenwacht  

  
  

Stichting De Utrechtse Molens  

  
  

Stichting Kasteel Amerongen  

  
  

Stichting Slot Zuylen  

  
  

Kunst Centraal 

      Bibliotheek Servicecentrum  

Totaal   100.000   

 

 

 

 

 


