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Toelichting:  

In de programmabegroting 2012 staat op p. 76 over ZIMIHC geschreven: “Wij hebben het voornemen om 
de subsidie voor Zimihc met ingang van 2013 stop te zetten. Om dit zorgvuldig te 
doen is het nodig de organisatie de tijd te geven zich hierop voor te bereiden. Wij hebben gezamenlijk met 
Zimihc een plan ontwikkeld dat ruimte biedt voor publiek-private financiering ter bevordering van het 
cultureel ondernemerschap van amateurkunstenaars(verenigingen). Dit zal in 2012 ten uitvoer worden 
gebracht.”  
 
De PVV heeft hierover de volgende vraag: 
 

1. Graag ontvangen wij een kopie van het desbetreffende plan dat de provincie Utrecht samen met 
ZIMIHC heeft ontwikkeld. 
 
Antwoord: 
Voor de duidelijkheid: de alinea in de programmabegroting betreft twee verschillende onderdelen. 
Het eerste deel van de tekst betreft de beëindiging van de provinciale subsidie met ingang van 2013. 
In lijn met het Coalitieakkoord doen wij dit zorgvuldig en krijgt de organisatie de tijd om zich aan 
de nieuwe situatie aan te passen.  
 
Het tweede deel van de tekst refereert aan het plan dat Zimihc samen met de Rabobank Utrecht 
opstelt om ten behoeve van amateurkunstenaars(verenigingen) cultureel ondernemerschap te 
bevorderen. Dit plan zou in 2012 uitgevoerd moeten worden maar ligt op dit moment stil. Zodra wij 
hierover besloten hebben sturen wij u het plan toe. 
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