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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door de 

heer J. van Hal Scheffer van de Partij voor de Vrijheid betreffende verantwoording verleende subsidies (d.d. 

08-09-2011) 

 

 

Toelichting:  

Naar aanleiding van door ons gestelde vragen hebben wij op 5 juli 2011 van GS een overzicht ontvangen 

van alle in 2010 verstrekte incidentele en structurele subsidies. Uit dat overzicht blijkt dat de provincie 

Utrecht aan de organisatie ‘ZIMIHC’ voor de projecten ‘Cultuur Scout participatie’ en ‘Activiteiten 

Cultuurscout 2010’ in totaal 84.943,00 euro subsidie heeft verleend. Over deze subsidieverstrekking hebben 

wij de volgende vragen: 

 

1. Wat waren de doelstellingen van de provincie Utrecht die aanleiding zijn geweest voor het verlenen van 

subsidies aan de hierboven genoemde projecten? Vanuit welk oogmerk heeft de provincie Utrecht subsidie 

verleend aan ZIMIHC? Graag ontvangen wij de doelstellingen en oogmerken per project afzonderlijk. 

 

Antwoord: De cultuurscout is gesubsidieerd vanuit het matchingsprogramma Cultuurparticipatie van het 

Rijk en de 12 provincies, beide partijen dragen ieder de helft van de kosten. Dit programma heeft als doel 

zoveel mogelijk mensen actief deel te laten nemen aan cultuur op het gebied van amateurkunst, 

cultuureducatie en erfgoed. De cultuurscout heeft als opdracht meegekregen: 

1. Uitdragen van de doelen en ideeën van cultuurparticipatie zoals beschreven in het Programma 

Cultuurparticipatie. 

2. Verbindingen leggen op lokaal en regionaal niveau.  

3. Coördineren van een regionale activiteit per jaar. 

4. Het creëren van meer samenhang in het culturele veld en het delen van ervaringen mogelijk 

maken. Mensen en kennis aan elkaar koppelen. 

 

Concreet betekent dit dat in 2012 in totaal 400.000 inwoners van de provincie actief deel moeten 

nemen aan kunst en cultuur. 



Het onderbrengen van de cultuurscout bij Zimihc is in de beschikking van het Rijk een verplichting. 

Zij achten een organisatie op het gebied van amateurkunst het meest geschikt.  

 

 

2. Welke prestatieafspraken zijn er gemaakt met betrekking tot de twee verleende subsidies? Graag 

ontvangen wij een kopie van de gemaakte prestatieafspraken per subsidie. 

 

Antwoord: 

zie bijgevoegde beschikkingen. De beschikkingen m.b.t. de activiteiten is een samenvoeging van 

middelen van 2009 en 2010 en bedraagt € 60.950,-. Het bedrag dat voor exploitatie Cultuurscout  

(salaris en huisvestingskosten) is opgenomen moet zijn € 73.729,- in plaats van € 23.993. Er is per 

abuis een verkeerd bedrag opgenomen in de lijst die aan u verstrekt is op 5 juli 2011, voor de 

zorgvuldigheid hebben wij daarom de beschikking met het juiste bedrag is bijgevoegd.  

 

 

3. Zijn de doelstellingen die zijn opgesteld bij het verlenen van de subsidies gehaald? Graag 

ontvangen wij per project afzonderlijk een kopie van de stukken waaruit dit wel of niet blijkt, 

alsmede uw motivatie. 

 

Antwoord:  

De doelstellingen zijn gehaald, zie bijgevoegd werkplan, activiteitenplan en evaluatie 2010. Na 

indiening van het werkplan van de cultuurscout wordt jaarlijks een gesprek gevoerd en het 

werkplan aangepast indien nodig. Op basis van het aangepaste werkplan volgt een beschikking. In 

het geval van de aansturing van de cultuurscout vindt tussentijds overleg plaats en worden projecten 

tussentijds bijgesteld. De doelstellingen blijven gelijk. 

 

 

4. Hoe heeft ZIMIHC zich verantwoord voor de besteding van de middelen die door de provincie 

beschikbaar gesteld zijn? Graag de verantwoording van ZIMIHC per project afzonderlijk. 

 

Antwoord: 

via de evaluatie 2010 heeft Zimihc zich inhoudelijk verantwoord, financieel is dit nog in 

behandeling (dat volgt nadat het besluit tot vaststelling van het subsidie is genomen). Zie voor de 

inhoudelijke verantwoording de evaluatie 2010. 

 

5. Kunt u de begroting en vervolgens de uiteindelijk bestede middelen, inclusief gespecificeerde 

financiële paragraaf en jaarrekening voor beide projecten afzonderlijk toesturen? Zo nee, waarom 

niet? 

 

Antwoord: 

In het werkplan, het activiteitenplan en de evaluatie zitten specifieke begrotingen. De bestede 

middelen zijn voor de activiteiten apart verantwoord. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

Voorzitter, 

 

 

Secretaris, 


