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Beantwoording schriftelijke vragen ex
art. 47 RvO aan het College van GS,
gesteld door de heer R. Dercksen
namens de PW overeenkomst met
stadsschouwburg (d.d. 1 2 september
2014\

Toelichtinq:

De provincie heeft sinds 2003 een de foundersovereenkomst met Stadsschouwburg Utrecht waaraan per jaar
€ 15.000, - kosten aan verbonden zr¡n.

De PW heeft hierover de volgende vragen:

1. U heeft aangegeven bestuurders de mogelijkheid te bieden relaties op een representatieve plek te ontvangen
en contacten te intensiveren. Zijn er in het provinciehuis dat ca. € 130.000.000,- heeft gekost geen
representatieve plekken, bijvoorbeeld op de 16 e verdieping?

Antwoord: Wij onderhouden ons relatienetwerk bij veel verschillende gelegenheden op verschillende plekken.
Eén van die plekken is het provinciehuis.

2. ln Paushuize, het huis van de commissaris, dat recentelijk voor € 7.400.000,- is gerenoveerd, kan eens per
maand ruimte worden geclaimd. Bent u met de PW eens dat dit minstens zo goed, zo niet veel beter, voldoet
aan bovengenoemde doelstellingen?

Antwoord: Het college van GS is van mening dat Paushuize een uitstekende locatie is voor representatieve
doeleinden. Het is een ander soort locatie en derhalve niet beter of minder goed dan de schouwburg om te
gebruiken in het kader van relatiemanagement.

3. Wie selecteert voor welke voorstelling hoeveel business seats worden geclaimd?

Antwoord: Leden van het college van GS nodigen, in het kader van relatiemanagement, zelf hun gasten uit.
Daarbij bepalen zij ook zelf of zij dat doen in combinatie van een theatervoorstelling in de schouwburg of op een
andere locatie.

4. Wie bepaalt wie de gratis toegangskaarten voor premières krijgt?

Antwoord: De schouwburg stelt jaarlijks voor de premières vier gratis kaarten voor het college beschikbaar. De
collegeleden bepalen zelf of en met wie zij in het kader van relatiemanagement hier naar toe gaan.
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5. Welke gedeputeerde heeft hoe vaak en wanneer van de mogelijkheden van de foundersovereenkomst
gebruik gemaakt en wat hebben die intensievere contacten" concreet opgeleverd?

Antwoord: Alle collegeleden hebben afgelopen twee jaar met diverse gasten gebruik gemaakt van de
schouwburg en hebben de foundersavonden bijgewoond. Ook is enkele malen gebruik gemaakt van zalen in de
schouwburg. Over gasten en data worden geen mededelingen gedaan in het kader van de privacy van gasten.

6. Waarom zou de belastingbetaler moeten opdraaien voor de kosten van de overeenkomst die louter ter
vermaak dient terwijl de genoemde doelstellingen eenvoudig in het provinciehuis en/of Paushuize, dus ook
zonder deze kosten, kunnen worden gehaald?

Antwoord: Wij beschouwen het onderhouden van een goed netwerk niet als vermaak maar als een belangrijk
onderdeel van onze functie. De keuze voor een locatie wordt gemaakt op basis van geschiktheid en ambiance,
soort locatie, doel van de bijeenkomst, samenstelling en grootte van de groep, beschikbaarheid etc. Overigens
zijn er ook kosten verbonden aan de locaties Paushuize en provinciehuis, zoals catering, facilitaire zaken en
overige kosten.

7. Uit welk budget wordt de € 15.000 betaald?

Antwoord: GS Representatie.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter
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