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Geacht College van Gedeputeerde Staten, 
 

Toelichting
Na de zomervakantie zal in Provinciale Staten de discussie worden gevoerd over de begroting 2012.  
In die discussie zullen de bezuinigingsvoorstellen zoals u die in de Voorjaarsnota hebt verwoord een 
prominente rol spelen.  
 
De fractie van de PvdA wil graag de volgende vragen stellen aan het college van Gedeputeerde Staten: 
 

1. Wat voor type instelling betreft het? 
 
2. Hoe lang loopt de subsidie?  
 
3. Hoe hoog was de subsidie in 2010 en in 2011 en hoe hoog zal hij zijn in 2012, 2013 en 2014? 
 
4. Welk deel vormt de provinciale subsidie van de totale begroting van de instelling? 

 



5. Leidt uw korting tot andere kortingen (van Rijk dan wel van gemeenten) en zo ja, in welke mate? 
 
6. Hebt u voorafgaande aan het formuleren van uw voorstel hierover overleg gehad met Rijk dan wel 

met gemeenten (bijv. in het kader van het Cultuurconvenant met de stad Utrecht) en zo ja, wat was 
daarvan het resultaat? 

 
7. Hoe staat de organisatie er financieel voor? 
 
8. Welke specifieke afweging heeft u gemaakt om deze organisatie met dit genoemde percentage te 

korten? 
 

9. Hebt u bij uw afweging de maatschappelijke effecten van de korting meegewogen en zo ja, wat zijn 
die maatschappelijke effecten (wie merkt wat)?  

 
10. Kunt u aangeven welk formeel/juridisch kader ten grondslag ligt aan de kortingen op de subsidies 

en wie daarover, wanneer het besluit heeft genomen? 
 
11. Kunt u in dat kader ook aangeven wat de juridische basis is van de inmiddels verzonden brieven aan 

de instellingen? 

Zoals in de bijgevoegde brief aan de voorzitter (in afschrift aan de fractievoorzitters en het Presidium) is 
aangegeven zouden wij de antwoorden op deze vragen graag in ons bezit willen hebben voorafgaande aan 
de te houden hoorzitting(en) over dit onderwerp. 
 
Antwoord: 

Omwille van de overzichtelijkheid, treft u in de bijlage onze beantwoording van deze statenvragen aan. Het 
betreft een voor alle instellingen gezamenlijk antwoord op vragen 7, 10 en 11, en vervolgens de 
beantwoording van de overige vragen per instelling afzonderlijk.  
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

Voorzitter, 
 

Secretaris, 
 
























































