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Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door de heer K. de Kruijf
van de PvdA betreffende de bezuinigingsvoorstellen genoemd in de Voorjaarsnota (d.d. 12-07-2011)

Geacht College van Gedeputeerde Staten,

Toelichting
Na de zomervakantie zal in Provinciale Staten de discussie worden gevoerd over de begroting 2012.
In die discussie zullen de bezuinigingsvoorstellen zoals u die in de Voorjaarsnota hebt verwoord een
prominente rol spelen.
De fractie van de PvdA wil graag de volgende vragen stellen aan het college van Gedeputeerde Staten:
1. Wat voor type instelling betreft het?
2. Hoe lang loopt de subsidie?
3. Hoe hoog was de subsidie in 2010 en in 2011 en hoe hoog zal hij zijn in 2012, 2013 en 2014?
4. Welk deel vormt de provinciale subsidie van de totale begroting van de instelling?

5. Leidt uw korting tot andere kortingen (van Rijk dan wel van gemeenten) en zo ja, in welke mate?
6. Hebt u voorafgaande aan het formuleren van uw voorstel hierover overleg gehad met Rijk dan wel
met gemeenten (bijv. in het kader van het Cultuurconvenant met de stad Utrecht) en zo ja, wat was
daarvan het resultaat?
7. Hoe staat de organisatie er financieel voor?
8. Welke specifieke afweging heeft u gemaakt om deze organisatie met dit genoemde percentage te
korten?
9. Hebt u bij uw afweging de maatschappelijke effecten van de korting meegewogen en zo ja, wat zijn
die maatschappelijke effecten (wie merkt wat)?
10. Kunt u aangeven welk formeel/juridisch kader ten grondslag ligt aan de kortingen op de subsidies
en wie daarover, wanneer het besluit heeft genomen?
11. Kunt u in dat kader ook aangeven wat de juridische basis is van de inmiddels verzonden brieven aan
de instellingen?
Zoals in de bijgevoegde brief aan de voorzitter (in afschrift aan de fractievoorzitters en het Presidium) is
aangegeven zouden wij de antwoorden op deze vragen graag in ons bezit willen hebben voorafgaande aan
de te houden hoorzitting(en) over dit onderwerp.
Met vriendelijke groet,
namens de fractie van de PvdA
Kees de Kruijf

Bijlage
:

Aan de voorzitter van de Provinciale Staten van Utrecht,
Dhr. R. Robbertsen
In afschrift aan de fractievoorzitters van Provinciale Staten en het Presidium

Betreft verzoek inzake zorgvuldige voorbereiding begroting 2012
Leusden, 09-07-2011

Geachte Heer Robbertsen,
Vanaf 3 oktober van dit jaar zal in Provinciale Staten de discussie en besluitvorming over de begroting
2012 plaatsvinden. De bezuinigingen die het College van GS bij de Voorjaarsnota voorstelde, zullen een
belangrijk onderdeel van deze discussie vormen. Om tot een verantwoorde afweging te kunnen komen
bij deze voor talloze instellingen ingrijpende voorstellen, is het noodzakelijk dat Provinciale Staten
beschikken over alle relevante informatie.
In dat kader leggen wij u een tweetal verzoeken voor.
In de eerste plaats verzoeken wij u om uiterlijk medio september één of meerdere hoorzittingen te
organiseren waarbij instellingen in een direct contact met leden van Provinciale Staten kunnen aangeven
wat de effecten zijn van de voorgenomen bezuinigingen op hun instelling.
Ten tweede verzoeken wij u om er zorg voor te dragen dat voorafgaande aan deze hoorzitting(en) per
getroffen instelling alle relevante informatie beschikbaar is zodanig dat Provinciale Staten inzicht krijgen in
de afwegingen van GS en de effecten van de bezuinigingen op de instelling.
In de vorm van een aantal bijgevoegde art. 47 RvO vragen maken wij dat laatste verzoek specifieker.
Wij verzoeken u om de art. 47 vragen te zien als onderdeel van ons verzoek om de hoorzitting(en) te
organiseren en de beantwoording van de vragen zodanig in te plannen dat de aldus verkregen informatie
bij de hoorzitting(en) optimaal gebruikt kan worden.
Met vriendelijke groet,
Namens de Partij van de Arbeid

Kees de Kruijf

