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R. Dercksen van de Partij voor de Vrijheid betreffende cultuur (d.d. 20-05-2011)

Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Toelichting
Inleiding
Door de PVV Statenfractie is op 20 mei jongstleden een aantal vragen gesteld in het kader van het
programma Vrede van Utrecht/Utrecht 2018. Met deze vragen wil de PVV een precies en diepgaand inzicht
krijgen in de subsidieverstrekking van de provincie in de Stichting Vrede van Utrecht ten behoeve van de
Vrede van Utrecht en Culturele Hoofdstad.
Achtergrond
Sinds 2004 hebben de gemeente en provincie Utrecht een intensieve samenwerking en een gezamelijke
ambitie om het programma Vrede van Utrecht/Utrecht 2018 tot een succes te maken. De uitwerking van
beide ambities is belegd bij de stichting Vrede van Utrecht. Het Plan van Aanpak van de stichting Vrede
van Utrecht, vastgesteld door Provinciale Staten in 2008, geldt hiervoor als basis.
Reactie vragen PVV statenfractie d.d. 20 mei 2011
“De PVV heeft zowel in aanloop naar de verkiezingen als in een motie op 18 april 2011 haar afkeer
uitgesproken over de gigantische financiële ondersteuning van de provincie aan de campagne van de stad
Utrecht om in 2018 Culturele Hoofdstad te worden.
Met onderstaande vragen wil de PVV een precies en diepgaand inzicht krijgen in het hoe en waarom van de
miljoeneninjectie van de provincie in de Stichting Vrede van Utrecht ten behoeve van de Culturele
Hoofdstad.”

Toelichting bij vraag 4 tot en met 11:
Op 1 april 2008 hebben Provinciale Staten het Plan van Aanpak Vrede van Utrecht vastgesteld (zie bijlage
7). Op basis van dit plan worden de jaarlijkse Activiteitenplannen van de Stichting VvU getoetst. In de
jaarlijkse Activiteitenplannen van de stichting VvU wordt gedetailleerd aangegeven welke activiteiten de
stichting dit jaar gaat ondernemen, aan welke doelstellingen deze bijdrage en hoe deze financieel gedekt
worden.
Het Plan van Aanpak heeft daarnaast de basis gevormd voor de jaarlijkse subsidie van € 2,1 miljoen aan de
Stichting VvU in 2009 t/m 2011. In de voorjaarsnota 2008 is er een totaal bedrag gereserveerd van € 6,3
miljoen. In de besluitvorming omtrent het Plan van Aanpak is meegenomen dat er jaarlijks vier
verantwoordingsmomenten plaats dienen te vinden voor het ontvangen en vaststellen van de subsidie. Te
weten:
Indienen activiteitenplan inclusief begroting (medio augustus voorafgaande aan het programmajaar)
Indienen van twee tussenverantwoording (medio juni en oktober in het programmajaar)
Indienen vaststelling met daarbij een inhoudelijke en financiële verantwoording (half jaar na
afronding programma)
Het activiteitenplan wordt elk jaar ter vaststelling toegezonden aan Gedeputeerde Staten en ter kennisgeving
aangeboden aan Provinciale Staten.

1. Vanaf het jaar 2008 is er jaarlijks 2,1 miljoen euro door de provincie beschikbaar gesteld aan de
Stichting Vrede van Utrecht. Wat zijn de specifieke eisen (d.w.z. meetbare resultaten en concrete
doelstellingen) voor het jaar 2008 die door de provincie gesteld zijn aan de Stichting Vrede van
Utrecht? In het geval dat er geen specifieke eisen zijn gesteld aan de Stichting, wat is de motivatie
van de provincie om geen specifieke eisen te stellen?
Antwoord:
De subsidie aan de Stichting Vrede van Utrecht (VvU) bedroeg in 2008 geen € 2,1 miljoen maar in
totaal € 805.000. Deze middelen zijn toegekend op basis van het in 2007 door de Stichting Vrede
van Utrecht ingediende activiteitenplan 2008. Dit activiteitenplan is getoetst aan de in de notitie
“Op Koers” gestelde doelen. Deze notitie is in december 2004 door Gedeputeerde Staten
vastgesteld en ter advisering voorgelegd aan Commissie ZWC. In de subsidiebeschikkingen aan de
Stichting VvU zijn de specifieke eisen opgenomen die aan de subsidie werden gesteld. Deze
subsidiebeschikkingen, de notitie ‘Op Koers en het Activiteitenplan 2008 zijn in de bijlage bij deze
brief opgenomen.
Bijlage 1: notitie “Op Koers”
Bijlage 2: Activiteitenprogramma 2008 Stichting Vrede van Utrecht
Bijlage 3: Subsidiebeschikkingen 2008 aan Stichting Vrede van Utrecht

2. Hoe heeft de Stichting Vrede van Utrecht zich specifiek voor het jaar 2008 verantwoord voor de
besteding van de middelen die de provincie dat jaar aan de Stichting beschikbaar heeft gesteld?
Antwoord:
De Stichting heeft zich verantwoord aan de hand van een tussenrapportage en een eindrapportage.
Deze kunt u terugvinden in de bijlagen
Bijlage 4: Tussenrapportage Stichting Vrede van Utrecht
Bijlage 5: Jaarrekening 2008 Stichting Vrede van Utrecht
Bijlage 6: Subsidievaststelling 2008
3. Kunt u de begroting en vervolgens de uiteindelijk bestede middelen, inclusief gespecificeerde
financiële paragraaf en jaarrekening voor het jaar 2008 van de Stichting Vrede van Utrecht
toesturen? Zo de neen, waarom niet?
Antwoord:
De begroting van het activiteitenprogramma 2008 en de financiële paragraaf van de jaarrekening
2008 zijn terug te vinden in bijlage 2 (Activiteitenprogramma 2008 Stichting Vrede van Utrecht) en
bijlage 5 (Jaarrekening 2008 Stichting Vrede van Utrecht).
4. Wat zijn de specifieke eisen (d.w.z. meetbare resultaten en concrete doelstellingen) voor het jaar
2009 die door de provincie gesteld zijn aan de Stichting Vrede van Utrecht? In het geval dat er geen
specifieke eisen zijn gesteld aan de Stichting, wat is de motivatie van de provincie om geen
specifieke eisen te stellen?
Antwoord:
De specifieke eisen voor subsidiebijdrage aan de Stichting Vrede van Utrecht zijn terug te vinden in
de subsidiebeschikking 2009 welke terug te vinden is in bijlage 8. Deze eisen zijn gesteld aan de
hand van het activiteitenprogramma 2009, welke tevens terug te vinden is in bijlage 9.
5. Hoe heeft de Stichting Vrede van Utrecht zich specifiek voor het jaar 2009 verantwoord voor de
besteding van de middelen die de provincie dat jaar aan de Stichting beschikbaar heeft gesteld?
Antwoord:
De Stichting heeft zich over 2009 verantwoord middels drie tussenverantwoordingen en een
jaarrekening. Deze zijn respectievelijk terug te vinden in de bijlagen 10, 11, 12 en 13. Op basis
daarvan is de subsidie vastgesteld, deze vaststellingsbeschikking is terug te vinden in bijlage 14.

6. Kunt u de begroting en vervolgens de uiteindelijk bestede middelen, inclusief gespecificeerde
financiële paragraaf en jaarrekening voor het jaar 2009 van de Stichting Vrede van Utrecht
toesturen? Zo de neen, waarom niet?
Antwoord:
De begroting van het activiteitenprogramma 2009 en de financiële paragraaf van de jaarrekening
2009 zijn bijgevoegd in bijlage 9 (Activiteitenprogramma 2009 Stichting Vrede van Utrecht) en
bijlage 13 (Jaarrekening 2009 Stichting Vrede van Utrecht).
7. Wat zijn de specifieke eisen (d.w.z. meetbare resultaten en concrete doelstellingen) voor het jaar
2010 die door de provincie gesteld zijn aan de Stichting Vrede van Utrecht? In het geval dat er geen
specifieke eisen zijn gesteld aan de Stichting, wat is de motivatie van de provincie om geen
specifieke eisen te stellen?
Antwoord:
De specifieke eisen voor subsidiebijdrage aan de Stichting Vrede van Utrecht zijn terug te vinden in
de subsidiebeschikking 2010 welke terug te vinden is in bijlage 15. Deze eisen zijn gesteld aan de
hand van het activiteitenprogramma 2010, welke terug te vinden is in bijlage 16.
8. Hoe heeft de Stichting Vrede van Utrecht zich specifiek voor het jaar 2010 verantwoord voor de
besteding van de middelen die de provincie dat jaar aan de Stichting beschikbaar heeft gesteld?
Antwoord:
De Stichting heeft zich over 2010 verantwoord middels twee tussenverantwoordingen, deze zijn
terug te vinden in de bijlagen 17 en 18. De eindverantwoording verwachten wij medio juli a.s.
9. Kunt u de begroting en vervolgens de uiteindelijk bestede middelen, inclusief gespecificeerde
financiële paragraaf en jaarrekening voor het jaar 2010 van de Stichting Vrede van Utrecht
toesturen? Zo de neen, waarom niet?
Antwoord:
De begroting van het activiteitenprogramma 2010 is bijgevoegd in bijlage 16. De financiële
eindverantwoording verwachten wij medio juli a.s.
10. Voor het jaar 2011 stelt de provincie 1,5 miljoen euro beschikbaar aan de Stichting Vrede van
Utrecht. Kunt u inzicht geven in de begroting die de Stichting heeft opgesteld voor de besteding van
die 1,5 miljoen euro voor dit jaar? Zo de neen, waarom niet?
Antwoord:
In 2011 staat er een subsidiebedrag gereserveerd van 2.100.000 euro voor de Stichting. De
begroting die ten grondslag ligt aan dit bedrag is bijgevoegd in bijlage 19.

11. Zijn er voor het jaar 2011 specifieke eisen (d.w.z. meetbare resultaten en concrete doelstellingen)
gesteld door de provincie aan de Stichting Vrede van Utrecht voor de besteding van die 1,5 miljoen
euro? Zo de neen, waarom niet?
Antwoord:
De specifieke eisen voor subsidiebijdrage aan de Stichting Vrede van Utrecht zijn terug te vinden in
de subsidiebeschikking 2011 welke terug te vinden is in bijlage 23. Deze eisen zijn gesteld aan de
hand van het activiteitenprogramma 2011, welke terug te vinden is in bijlage 24.
12. Welke voorwaarden zijn er gesteld aan de salarishoogte van het bestuur en het personeel van de
Stichting Vrede van Utrecht? Als er geen salarisplafond is ingesteld: waarom heeft de provincie dat
niet gedaan?
Antwoord:
In 2005 hebben gemeente en provincie Utrecht gezamenlijk de Stichting Vrede van Utrecht
opgericht. Uitgangspunt bij de keuze voor een stichtingsvorm kwam voort uit de wens het
programma Vrede van Utrecht ‘dichtbij’ het veld te positioneren en meer ‘op afstand’ van de
overheid te plaatsen. Een belangrijke voorwaarde bij de oprichting van de Stichting was dat het
programma ‘in control’ gehouden zou worden:
- het programma moet aansluiten op het provinciale en gemeentelijke beleid en
- er moet voldoende controle zijn op de realisatie van de programmadoelstellingen en de behaalde
resultaten.
Om deze reden is er een uitgebreide begrotings- en verantwoordingscyclus ingericht zoals
hierboven beschreven. Onder deze voorwaarden en uitgangspunten is in de organisatievorm
gekozen voor een onafhankelijke stichting, waarbij de gemeente en de provincie geen bemoeienis
hebben met de interne bedrijfsvoering en derhalve ook niet met de aanstelling van het personeel en
de salariëring.
13. Kunt u inzage geven in de salarissen die door de Stichting Vrede van Utrecht betaald worden aan
het bestuur en alle andere medewerkers van de Stichting? Kunt u die inzage geven gespecificeerd
per medewerker, waarbij ten behoeve van de anonimiteit deze anoniem worden gemaakt per
functiegroep of op andere wijze? Zo de neen, waarom niet?
Antwoord:
Zoals hierboven beschreven heeft de provincie geen zeggenschap over het personeelsbeleid van de
Stichting en kunnen wij geen inzage geven in de salarissen die door de Stichting betaald worden
aan het bestuur en alle andere medewerkers van de Stichting. Om u toch een beeld te geven van de
salarislasten van de stichting verwijzen wij u naar de in de bijlagen opgenomen begrotingen waarin
posten opgenomen zijn van de personeelskosten. Voor 2008 kunt u deze vinden op pagina 17 en 19
van de jaarrekening 2008 (Bijlage 5), voor 2009 kunt u deze terugvinden op pagina 11 en 13 van de
jaarrekening 2009 (Bijlage 13). Voor 2010 kunt u deze terug vinden op pagina 28 en 29 van de
begroting in het activiteitenprogramma 2010 (Bijlage 16) en voor 2011 kunt u deze terug vinden op
de laatste twee pagina’s van het activiteitenprogramma 2011 (Bijlage 19).

14. Op pagina 35 van het coalitieakkoord voor 2011-2015 staat er betreffende de Culturele Hoofdstad:
‘mede gelet op de economische betekenis komt er een garantstelling van 10 miljoen euro’. Wat
houdt deze garantstelling precies in en wat is de duur (begindatum en einddatum) van deze
garantstelling?
Antwoord:
Deze garantstelling houdt in dat de provincie € 10 miljoen beschikbaar stelt als Utrecht zich
succesvol nomineert als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Dit besluit wordt begin 2014 op
voordracht van een internationale jury genomen door de Europese Commissie. De middelen kunnen
dan worden ingezet voor de dekking van de organisatie en uitvoering van het evenementjaar 2018.
Mocht de Europese Commissie voor een andere stad kiezen dan komt de garantstelling te vervallen.
De garantstelling wordt opgenomen als een ‘risico’ in de risicoparagraaf van de
meerjarenprogrammabegroting.
15. Welke voorwaarden zijn er door de provincie gesteld voor deze garantstelling aan de Stichting?
Antwoord:
de garantstelling van 10 miljoen euro is geen garantstelling aan de Stichting Vrede van Utrecht,
maar gekoppeld aan de kandidatuur voor Utrecht Culturele Hoofdstad in 2018. Na de Viering van
de Vrede van Utrecht in 2013 wordt er in principe geen subsidie meer verstrekt aan de Stichting
VvU. Mocht Utrecht de kandidatuur binnenhalen, zal er een andere nog nader uit te werken
organisatiestructuur opgezet worden.
Gezien de grootte van het aantal bijlagen (meer dan 500 pagina’s) worden deze per cd-rom aangeboden bij
de Statengriffie A 6.16.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,

Secretaris,

