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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door de
heer Jos van Hal Scheffer van de Partij voor de Vrijheid betreffende verantwoording verleende subsidies
aan Stg. Creative Connections (d.d. 31-10-2011)
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 ‘Stg. Creative Connections’ voor het project ‘fase 3/2010’ 30.000,00
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 subsidie aan het hierboven genoemde project? Vanuit welk oogmerk heeft de provincie Utrecht
subsidie verleend aan Stg. Creative Connections?
Antwoord:
In het kader van het programma Cultuur en Economie 2008-2011 is een subsidie verleend aan Stg.
Creative Connection. Het programma heeft tot doel om de ontwikkeling, vernieuwing en
deskundigheidsbevordering van de creatieve bedrijvigheid in de provincie Utrecht te stimuleren.
Stg. Creative Connection is erop gericht om de positie van de Utrechtse creatieve industrie te
verbeteren. Dit past binnen de doelstellingen van het programma Cultuur en Economie 2008-2011.
2. Welke prestatieafspraken zijn er gemaakt met betrekking tot het verlenen van subsidie aan Stg.
Creative Connection?
Antwoord:
De subsidie voor deze fase diende te worden aangewend voor de basiswerkzaamheden van de

stichting, het realiseren van een event t.b.v. de promotie van de Utrechtse creatieve industrie en het
vormgeven van de samenwerking met het onderwijs. Dit laatste heeft geresulteerd in een het
convenant “return on creativity” tussen Creative Connection en de Hogeschool Utrecht.
3. Zijn de doelstellingen die zijn opgesteld bij het verlenen van de subsidie gehaald? Graag ontvangen
wij een kopie van de stukken waaruit dit wel of niet blijkt, alsmede uw motivatie.
Antwoord:
De bovengenoemde doelstellingen zijn behaald, zie het bijgevoegde evaluatieverlag 2010. De
subsidie is conform de verlening vastgesteld d.d. 8 april 2011, zie bijgevoegde brief
subsidievaststelling.
4. Hoe heeft Stg. Creative Connections zich verantwoord voor de besteding van de middelen die door
de provincie beschikbaar gesteld zijn?
Antwoord:
Zie antwoord vraag 3.
5. Kunt u allereerst de begroting en vervolgens de uiteindelijk bestede middelen, inclusief
gespecificeerde financiële paragraaf en jaarrekening toesturen van de subsidieverlening aan Stg.
Creative Connections? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Het projectplan, inclusief begroting, is bijgevoegd. Zie verder antwoord vraag 3.
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