
Interpellatieverzoek van de fractie van de SP voor PS vergadering van 9 februari 
2015, inzake de voorgenomen bijdrage van GS aan de start van de Tour de 
France

Voorzitter,

Hierbij verzoek ik u tot het mogen houden van een interpellatie tijdens de 
Statenvergadering van 9 februari 2015, over de voorgenomen bijdrage van GS aan de 
start van de Tour de France. Dat doe ik op basis van het niet nakomen van toezeggingen 
van GS aan PS, gedaan bij monde van gedeputeerde Van Lunteren, tijdens het 
vragenhalfuur van 4 november 2013 en in de beantwoording van schriftelijke vragen van 
de SP in maart 2013. 

 

GS heeft op 4 november 2013 toegezegd dat wanneer er vanuit de gemeente Utrecht een 
formeel verzoek tot een bijdrage aan de start van de Tour de France zou komen, dit via een 
Statenvoorstel naar PS zou worden gebracht. In de beantwoording van de eerdere 
schriftelijke vragen heeft GS gesteld dat een dergelijk verzoek getoetst zou worden aan 
provinciaal beleid.

Vragen:

1. Is er een formeel verzoek uit de gemeente Utrecht gekomen tot het geven 
van een bijdrage? Zo ja, wanneer en ter hoogte van welk bedrag?

2. Aan welk provinciaal beleid is het verzoek door uw college getoetst en welke 
criteria zijn

                                      daarbij gehanteerd?

Graag verzoekt de SP-fractie GS de Staten uiterlijk vrijdag 6 februari a.s. voor de 
Statenvergadering van 9 februari 2015, inzage te geven in het formele verzoek van de 
gemeente Utrecht en de reactie van het college daarop.

 

In de besluitenlijst van GS d.d. 20 januari 2015 wordt gesproken over een “eerder 
gereserveerd bedrag van € 100.000 “ ten behoeve van de Tourstart. Tevens luidt het 
besluit, dat dit bedrag onttrokken gaat worden aan het jaarrekeningresultaat 2014. 

 

Vragen:

3. Waar en wanneer is dat bedrag van € 100.000 gereserveerd en geaccordeerd 
door PS? Waar is dat terug te vinden in begrotingen, voorjaarsnota’s, 
jaarrekeningen of najaarsrapportages?

4. Als het al was gereserveerd, waarom besluit GS dan in januari 2015 om het 
te onttrekken aan het jaarrekeningresultaat 2014, dat – naast 
klaarblijkelijk het college - nog niemand kent?

5. Is het college het met de SP eens dat de bestemming van het 
jaarrekeningresultaat is voorbehouden aan de op 18 maart nog te 
verkiezen nieuwe Provinciale Staten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom 
toch dit besluit van GS?

6. Waarom ligt er – in tegenstelling tot de toezegging van 4 november 2013 – 
geen Statenvoorstel voor, waarin de Staten wordt verzocht akkoord 
te gaan met de onttrekking van een ton uit de jaarrekening 2014?

Graag verzoekt de SP-fractie GS de Staten uiterlijk vrijdag 6 februari  voor de 
Statenvergadering van 9 februari 2015 een gespecificeerde uitdraai te verschaffen van 



het jaarrekeningresultaat 2014.

Namens de fractie van de SP
Menno Boer


