Utrecht, 13 december 2011
Pythagoraslaan 101
Tel. 030-2589111

Afdeling
Nummer

: ECV
: 80A1543D

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO
aan het College van GS, gesteld door de heer
Y. Lutfula van de SP betreffende de
subsidieverlening aan Kunst Centraal
(d.d. 13-12-2011)

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door de heer
Y. Lutfula van de SP betreffende de subsidieverlening aan Kunst Centraal (d.d. 13-12-2011)

Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Uit de besluitenlijst van GS van 8 november blijkt dat GS het advies overneemt van de commissie Bezwaar
en Beroep om de subsidie aan Kunst Centraal in 2012
met € 0,4 miljoen te verhogen.
De SP heeft zowel bij de voorjaarsnota 2011 als bij de programmabegroting 2012 gepleit voor het
schrappen van de bezuinigingen op de Utrechtse culturele instellingen. Het zal dan ook geen verbazing
wekken dat de SP verheugd is over dit voornemen van GS. Toch rijzen er bij de SP een aantal vragen.
Uit het aan PS verstrekte overzicht Kortingen op Subsidies (Voorjaarsnota) blijkt dat de subsidie aan Kunst
Centraal ten bedrage van € 1.925.000, per 2012 met 100 % wordt afgebouwd naar € 0,=
In de openbare besluitenlijst van GS van 8 november staat echter het volgende:
SAMENVATTING:
In verband met de afspraken in het Coalitieakkoord 2011 2015 “Focus, Vertrouwen en Oplossingsgericht”
wordt met ingang van het jaar 2012 de subsidie aan de Stichting Kunst Centraal afgebouwd. In het jaar
2012 wordt een eenmalige subsidie van € 1.795.000, aan Stichting Kunst Centraal verstrekt. In plaats van
een jaarlijks bedrag van € 2.220.000, sinds 2009. De Stichting Kunst Centraal maakt bezwaar tegen de
definitieve aankondiging betreft de wijziging van de subsidiebijdrage vanaf 2012.

BESLUIT:
Gedeputeerde Staten besluiten:
1. het besluit van 28 juni 2011, nummer 8039D7CB, te herroepen en conform het advies van de
bezwarencommissie in 2012 het
volledige subsidiebedrag van € 2,22 miljoen te verstrekken in plaats van de eerder aangekondigde €
1.795.000,;
2. het verzoek om proceskostenvergoeding te honoreren en een bedrag van
€ 874, te vergoeden aan reclamante;
In het conceptverslag van de commissie WMC van 14 november is het volgende te lezen:
“Tijdens de P.S.-vergadering van 31 oktober kwam naar voren dat Kunst Centraal gevraagd heeft om een
frictiekostenbudget. De commissie Bezwaar en Beroep heeft G.S. geadviseerd om het bedrag van ruim €
400.000 eenmalig toe te kennen in het komende jaar. Daarmee wordt Kunst Centraal in de gelegenheid
gesteld zijn programmering aan te passen. G.S. hebben dat advies ter harte genomen. Een en ander zal
verder met Kunst Centraal worden gecommuniceerd.”

De vragen van de SP:
1. Uit welke posten ter hoogte van welke bedragen is het subsidiebedrag ad € 2,22 miljoen opgebouwd
dat sinds 2009 jaarlijks aan Kunst Centraal wordt verstrekt?
2. Waarin zit het verschil tussen dit bedrag en het bedrag van € 1.925.000, zoals dat werd vermeld in
de bijlage ‘Uitwerking Ombuigingen’ op pagina 9 van het aangenomen statenvoorstel
Voorjaarsnota 2011?
3. Het besluit van GS d.d. 8 november betekent een wijziging van de op 31 oktober 2011 door PS
goedgekeurde begroting. PS hebben budgetrecht en begrotingswijzigingen dienen door PS te
worden goedgekeurd. Wanneer kunnen PS een statenvoorstel tegemoetzien, waarin het besluit van
GS ter goedkeuring wordt voorgelegd?
4. Uit welke middelen wordt de ophoging van het subsidiebedrag aan Kunst Centraal bekostigd?
5. Zijn er naar aanleiding van ingekomen bezwaar- en beroepsschriften op de subsidiekortingen door
GS nog meer besluiten genomen die tot wijziging van de aangenomen programmabegroting 2012
leiden?
6. Zo ja, welke en ter hoogte van welke bedragen en uit welke middelen worden die gedekt?
7. Zo ja, wanneer kunnen PS een statenvoorstel tegemoetzien, waarin deze besluiten van GS ter
goedkeuring wordt voorgelegd?
Namens de SP-fractie en hoogachtend,
Y. Lutfula

