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Geachte mevrouw Broere,

1 ln april 2017 kondigde directrice Yvonne Ploum haar vertrek aan bij RTV Utrecht en zei: "We zijn

nu financieel in een veilige haven beland. Wij zijn goed verankerd hier in de omgeving' krijgen

steun van overheden en zien een groeiende bezoekersstroom' Daarom is het een mooi moment

om het over te laten aan iemand met nieuwe energie het museum de volgende fase inleidt". Wat is

er in die korte tijd gebeurd en waarom is PS niet eerder op de hoogte gesteld.

Antwoord:
l" 

"ptif 
ZOf e kondigde de toenmalige directeur haar vertrek aan per 1 juni 2018' Op 15 juni heeft

het bestuur een uitgavenstop ingesteld en gedeputeerde Pennarts is op 5 juli geTnformeerd door

het bestuur van de beslissing. op 20 juli en 6 augustus heeft de gedeputeerde de staten hierover

geÏnformeerd. De tekorten liepen de laatste maanden op door tegenvallende bezoekersaantallen

voor de tentoonstelling Flower Power en tekortschietende fondsenwerving voor de Armando

tentoonstelling in China.

2 De provincie Utrecht verstrekte in 201 6 een renteloze lening van € 160'000,00' Bij de behandeling

ãã"*un in Provinciale Staten vroeg de PW al: "zien wij dat geld ooit terug?" Wat is nú de kans'

àat dit geld ooit wordt terugbetaald aan de Provincie Utrecht?

Antwoord:
Dä i" op dit moment nog niet duidelijk. Er zal ondezocht moeten worden of een doorstart

realistiéch is. Met de geimeenten Amersfoort, Bunnik en Utrecht zullen wij bestuurlijk overleg. 
.

voeren over de schulden van MOA, de verplichtingen van het museum aan de provincie zijn hier

onderdeel van.
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Op 4 juni 2018 stuurde mevrouw Ploum naar haar relaties een mail waarin zij aangaf afscheid te

¡táO¡én genomen als directeur van MOA, met uitzondering van de tentoonstelling van Armando in

het Guañgdong Museum in Guangzhou China, die zij zal blijven behartigen".

ln hoevene is MOA (financieel) betrokken bij deze expositie van Armando in China?

Antwoord:
ÏUãenãã-e ¡ezoeken aan China door een provinciale delegatie van Utrecht is contact ontstaan

tuêsen het Guandong-museum in Guangz-hou en MOA. Dat leidde tot een uitwisselingsafspraak:

het Chinese museum organiseerde afgelopen winter bij MOA een tentoonstelling en MOA

ãiga;l;eert vanaf beginäei Um eindeãugustus een Armando-tentoonstelling in Guang_zhou. Het

uiÉendende museum bepaalt hetgeen getoond wordt en draagt de transportkosten. MOA is dus

financieel betrokken en verantwoõrdelijÈ voor de tentoonstelling die momenteel te zien is in het

Guandong-museum.

4. Deelt.u {e mening van de PW dat het volslagen onverantwoord is dat dit al jaren in financiële

noodl,rrerkerende MOA, exposities organiseert in China en dat de voormalig directrice Yvonne

Ploum daarbij nog steeds betrokken blijfr?

Antwoord:
De voormalige directeur is niet meer betrokken bij de verdere añrikkeling' De verwachting van

MOA is geweest dat aparte dekking voor de kosten van deze tentoonstelling gerealiseerd kon

worden. De provinciale subsidie voor MOA is niet ingezet voor de Armando-tentoonstelling in

Guangdong.

Wat voor kosten zijn daarmee gemoeid? Graag een volledige opgave van alle personeels- en

uitvoeringskosten.

Antwoord:
Externe financiering van de Armando-tentoonstelling in China is tot heden met € 10.000,- gelukt'

maar de totale transportkosten voor de heenreis (inclusief handling) bedragen € 28.000,- dus dient

nog € 18.000,- aan financiering gevonden te worden. Ook nog te financieren zijn de kosten van de

terugreis, dus het ziet emaar uit dat deze tentoonstelling een tekort heeft van rond € 40.000'-

Daainaast zal het terugbrengen van de werken een medewerker 6 werkdagen vergen, incl. reistijd

heen en weer naar Guandong.

5.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voozifter,
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