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Bijlage(n):    
-Conceptstatuten oprichting stichting EYOF 2013 Utrecht. 
-Memorandum team FTO afd. FIN inzake beoordeling gemeentelijke deelneming. 
-Goedkeuringsbesluit deelneming stad Utrecht.  
 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
Voorgeschiedenis 
De gemeente Utrecht heeft in nauwe samenwerking met het NOC*NSF, de provincie Utrecht en de 
Universiteit Utrecht het recht verworven om in 2013 een (zomer)editie van het Europees Olympische 
Festival te organiseren. Het evenement vindt plaats in de zomermaanden van 2013.De rechten voor de 
organisatie van het evenement worden vergeven door het Europees Olympisch Comittee (EOC) De 
organisatie van het evenement is na een open inschrijving door het EOC toegewezen aan het 
samenwerkingsverband van gemeente en provincie Utrecht, NOC*NSF en de Universiteit Utrecht. 
Het samenwerkingsverband is verplicht om een private entiteit in de vorm van een stichting op te 
richten, van waaruit het evenement wordt georganiseerd. 
 
Om deel te kunnen nemen in de oprichting van de stichting European Youth Olympic Festival  
(EYOF) 2013 Utrecht  heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht ons verzocht om 
met toepassing van artikel 160 Gemeentewet verzocht onze goedkeuring hieraan  te verlenen. Het 
verzoek voldoet aan de voorwaarden die wij hebben gesteld ten aanzien het deelnemen van gemeenten 
in privaatrechtelijke rechtsvormen verwoord in het door ons college vastgesteld Beleidskader 
Financieel Toezicht 2004. De oprichting van genoemde stichting dient het openbaar belang. De 
gevraagde goedkeuring hebben wij verleend. 
 
De stichting wordt ingericht met een bestuur van vijf leden. Twee leden worden in functie benoemd 
door de gemeente Utrecht, twee leden worden benoemd door NOC*NSF en 1 lid door de provincie 
Utrecht. De zetelverdeling hangt samen met ieders financiële bijdrage aan het evenement en het feit 
dat gemeente Utrecht en NOC*NSF de eigenlijke organisatie van het evenement op zich nemen. 
Besloten is het stichtingsbestuur in te richten met mensen uit genoemde organisaties. 
 
Essentie / samenvatting 
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De oprichting van genoemde stichting dient het openbaar belang. Provincie Utrecht behoort niet tot de 
oprichters van de stichting. Wel wordt een lid van het bestuur benoemd, geschorst en ontslagen door 
(mede) de provincie Utrecht. Gedeputeerde Raven wenst zitting te nemen in het stichtingsbestuur. 
Omdat ook de provincie Utrecht zowel financieel als bestuurlijk deelneemt aan de stichting EYOF 
2013 is sprake van een deelneming als bedoeld in artikel 158 Provinciewet. De deelneming komt o.a. 
tot uiting in het beoordelen van de financiële stukken, het benoemen van bestuurders en de 
goedkeuring voor statutenwijziging. Artikel 158 van de Provinciewet schrijft voor dat u ons uw 
gevoelens en/of bedenkingen kenbaar maakt alvorens ons college een definitief besluit neemt om deel 
te nemen aan genoemde stichting.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De organisatie is mede belangrijk voor de ambities van Nederland en Utrecht ten aanzien van de 
Olympische Spelen te houden in 2028. 
 
Financiële consequenties 
Niet van toepassing. 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Niet van toepassing. 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
Niet van toepassing. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten 
In te stemmen met de voorgestelde deelname in de oprichting van de stichting European Youth 
Olympic Festival  (EYOF) 2013 Utrecht. 

Gedeputeerde Staten, 25 mei 2010 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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 Ontwerp-besluit 

Besluit van 28-06-2010 tot  
 
Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 28 juni 2010; 
 
Gelet op artikel 158, lid 2 van de Provinciewet; 
 
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 mei 2010, afdeling ECV, nummer 
2010INT259739;  
 
Overwegende dat: 
- het besluit van 25 mei 2010 van Gedeputeerde Staten van Utrecht om deel te nemen aan de 

stichting Europees Jeugd Olympisch Festival (EYOF) 2013 Utrecht moet worden voorgelegd aan 
Provinciale Staten van Utrecht voor het uitbrengen van wensen of bedenkingen; 

 
Besluiten:  
 

in te stemmen de voorgestelde deelname in de oprichting van de stichting European Youth 
Olympic Festival  (EYOF) 2013 Utrecht. 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
In artikel 158, lid 2 van de Provinciewet is bepaald dat het besluit inzake deelneming aan een stichting 
niet wordt genomen dan nadat Provinciale Staten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de 
gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen.  

2. Beoogd effect 
De provincie Utrecht wil vanuit haar eigen maatschappelijke rol invulling geven aan het Olympisch 
Plan 2028.De voorgestelde deelneming zien wij als een bijdrage in het realiseren van deze rol. 
 
3. Argumenten 
Het verzoek van de gemeente Utrecht om met toepassing van artikel 160 Gemeentewet onze 
goedkeuring te verlenen aan deel te nemen aan de oprichting van de stichting EYOF 2013 Utrecht is 
beoordeeld aan de hand van de criteria genoemd in hoofdstuk 5 van het provinciaal Beleidskader 
Financieel Toezicht 2004. 
Genoemd worden: 
-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. 
 
Genoemde beoordeling ten grondslag liggend aan ons besluit om de gevraagde goedkeuring te 
verlenen is als bijlage toegevoegd aan het voorliggend voorstel. 
Een aantal van de in de beoordeling genoemde criteria zijn eveneens van toepassing voor deelneming 
van de provincie Utrecht aan genoemde stichting. De oprichting van een stichting voor het evenement 
dient het openbaar belang.  
 
4. Kanttekeningen 
Uw eventuele wensen en/of bedenkingen worden betrokken bij ons definitief besluit inzake 
deelneming aan de stichting EYOF 2013 Utrecht. Ons definitief besluit behoeft de goedkeuring van de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De goedkeuring kan slechts worden 
onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 
Gedeputeerde mevrouw A.H. Raven BA zal door ons college worden benoemd als bestuurslid van de 
stichting. 
 
5. Financiën 
In het kader van het vaststellen van respectievelijk de Voorjaars- en de Najaarsnota nota 2009 heeft u 
besloten: 
- in 2012 een provinciale bijdrage in de uitvoeringskosten van het evenement ad € 1 miljoen 

beschikbaar te stellen en 
- garant te staan voor een aanvullende bijdrage in het exploitatietekort van het evenement tot 

maximaal € 0,5 miljoen. 
In de meerjarenraming 2010-2013 van de programmabegroting 2010 is rekening gehouden met de 
provinciale bijdrage van € 1 miljoen. 
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6. Realisatie 
De stichting EYOF 2013 Utrecht wordt in 2013 opgericht door de stad Utrecht en NOC*NSF. 
Nadat uw staten eventuele wensen en/of bedenkingen hebben kenbaar gemaakt naar aanleiding van 
ons voorgenomen deelnemingsbesluit zal ons college een definitief besluit inzake deelneming aan 
genoemde stichting nemen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal vervolgens 
worden verzocht ons besluit met toepassing van artikel 158, lid 3 goed te keuren. 
Na ontvangst van goedkeuring zullen wij mevr. A.H. Raven BA benoemen tot bestuurslid namens de 
provincie Utrecht van de stichting EYOF 2013 Utrecht. Mevrouw Raven wordt gemachtigd om 
namens ons college deel te nemen aan de besluiten genoemd in artikel 5 van de oprichtingsakte van de 
stichting.  
 
7. Juridisch 
Niet van toepassing. 
 
8. Europa 
Niet van toepassing. 
 
9. Communicatie 
Niet van toepassing 
 
10. Bijlagen 
-Conceptstatuten oprichting stichting EYOF 2013 Utrecht. 
-Memorandum team FTO afd. FIN inzake beoordeling gemeentelijke deelneming. 
-Goedkeuringsbesluit deelneming stad Utrecht.  
 


