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DATUM 13-7-2021 

AAN SGP / commissie RGW 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot 

ONDERWERP Gemaakte kosten Gebiedscommissie Utrecht-West 2020 

 

Aanleiding 

Bij de behandeling van het Programmaplan Agenda Vitaal Platteland 2021 in de Statencommissie Ruimte, Groen 

en Water van 13 januari 2021 heeft de SGP gevraagd naar een overzicht van de gemaakte kosten van de 

Gebiedscommissie Utrecht-West in 2020. Als antwoord op deze vraag heb ik aangegeven: 

 

“Wij ontvangen uiterlijk 1 juli 2021 een overzicht van de gemaakte kosten door de stichting Gebiedsontwikkeling 

Utrecht-West in 2020 met de vaststelling van de subsidie. Wij zullen na vaststelling van de subsidie uw vraag gericht 

beantwoorden.” 

 

Op 30 juni 2021 hebben wij het verzoek tot vaststelling van de stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West 2020 

ontvangen inclusief een jaarrekening. Vooruitlopend op de vaststelling van deze subsidie stuur ik bij deze een 

overzicht van de gemaakte kosten. 

 

Gemaakte kosten stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West 

De stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West is ingesteld ter ondersteuning van de Gebiedscommissie Utrecht-

West. Alle kosten van de gebiedscommissie lopen via deze stichting. In 2020 hebben wij €720.000 gesubsidieerd 

aan de stichting. Daarnaast financieren wij de voorzitter van de gebiedscommissie via een rechtstreekse opdracht 

vanuit de provincie.  

 

In 2020 heeft de stichting €792.623 besteed. De aanvullende kosten à €72.623 zijn gedekt uit een 

bestemminsgreserve gevormd door bijdragen van gemeenten, hoogheemraadschappen en waterschappen.  

De kosten die zijn gemaakt in 2020 kunnen worden onderverdeeld in:  

• Personeelskosten (€681.030): dit betreft personeel ingehuurd door de stichting inclusief het personeel dat 

vanuit de provincie Utrecht wordt gedetacheerd binnen de stichting. 

• Kantoorkosten (€7.626): de kantoorkosten zijn beperkt omdat de stichting gebruik maakt van de 

kantoorfaciliteiten van de provincie Utrecht. 

• Algemene kosten (€103.967): hieronder vallen communicatiekosten, accountants- en advieskosten, 

vergaderkosten en onkosten van bestuursleden van de gebiedscommissie. 

 

Door de stichting is een jaarverslag opgesteld van de uitgevoerde activiteiten in 2020. Dit jaarverslag is te 

downloaden op de website van Utrecht-West via de volgende internetpagina:  

https://utrecht-west.com/aanpak/jaarverslag-2020  

 

Met dit memo beschouw ik mijn toezegging als afgedaan. 

https://utrecht-west.com/aanpak/jaarverslag-2020

