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Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door de heer
R. Dercksen van de Partij voor de Vrijheid betreffende benoeming nieuw bestuurslid voor de stichting
Vrede van Utrecht (d.d. 31-10-2011)
Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Toelichting: de provincie Utrecht is nog steeds voornemens om de stad Utrecht in 2018 Culturele Hoofdstad
van Europa te laten worden. De PVV Utrecht betreurt het zeer dat de kandidatuur voor de Culturele
Hoofdstad wordt misbruikt als paraplu voor de Stichting Vrede van Utrecht om allerlei cultuursubsidies te
verstrekken aan allerlei projecten. In tijden van bezuinigingen wordt er nog steeds met miljoenen gestrooid.
Uit de notulen van de GS-vergadering van 4 oktober jl. blijkt dat door GS besloten is dat dhr. F. de Gelder
wordt benoemd tot nieuw bestuurslid van de stichting Vrede van Utrecht. Hierover heeft de PVV de
volgende vragen:
1. Was er een openbare sollicitatieprocedure voor de extra bestuursfunctie van de Stichting Vrede van
Utrecht? Zo nee, waarom niet?
2. Indien er geen openbare sollicitatieprocedure was, bent u het dan met de PVV eens dat de
benoeming van dhr. F. de Gelder ongedaan moet worden gemaakt en er alsnog een openbare
sollicitatieprocedure moet komen? Zo nee, waarom niet?
3. Wat waren het profiel en functie eisen in de vacature voor het desbetreffende extra bestuurslid?
4. Hoe hoog is de bezoldiging voor het nieuwe bestuurslid van de Stichting Vrede van Utrecht?

5. Betekent het dat als er een extra bestuurslid wordt aangesteld voor de Vrede van Utrecht dat er nog
meer geld gaat naar overhead en dus nog minder naar de activiteiten zelf? Zo nee, waarom niet?
6. Kunt u voor de periode 2008 – heden een jaaroverzicht geven van de kosten (inclusief salarissen)
van het bestuur van de Stichting Vrede van Utrecht? Zo nee, waarom niet?
Namens de Partij voor de Vrijheid en hoogachtend,
René Dercksen (PVV)

