
 

 

Motie ‘Met de franse slag’    
 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 februari 2015, 

 

Constaterende dat: 

- GS vooruitlopend op de aankomende jaarrekening 2015 alvast een bedrag van 

€100.000,- van het resultaat over 2014 wil herbestemmen als bijdrage aan de gemeente 

Utrecht voor de start van de Tour de France, zoals door het college besloten op  

20 januari 2014;  

- Het college geen formeel verzoek tot een bijdrage heeft ontvangen van de gemeente 

Utrecht, hetgeen echter wel als voorwaarde was toegezegd aan PS op 4 november 2013; 

- Het college het overmaken van die middelen aan de gemeente Utrecht afhankelijk maakt 

van de goedkeuring daartoe van PS; 

- Het college voor die goedkeuring echter geen Statenvoorstel aan PS voorlegt, zoals 

toegezegd aan PS op 4 november 2013, maar slechts het collegebesluit bevestigt in een 

statenbrief d.d. 4 februari 2015; 

- Er hierdoor procedureel thans niet over gestemd kan worden in het daartoe bevoegde 

orgaan, te weten PS;  

 

Overwegende dat: 

- Het niet aan GS is om een eventueel positief op de jaarrekening 2014 te herbestemmen, 

maar dat dat recht exclusief bij PS ligt; 

- Er op 18 maart PS-verkiezingen zijn, en het recht tot herbestemmen van een eventueel 

positief resultaat pas in de volgende Statenperiode hoort te liggen; 

- De jaarrekening 2014 pas in het (late) voorjaar van 2015 aan PS ter beschikking komt; 

- Een bijdrage van de Provincie niet nodig is om de tourstart te laten doorgaan;  

 

Dragen GS op: 

- Over te gaan tot intrekking van het collegebesluit 07A van 20 januari 2015; 

- Over te gaan tot intrekking van de onder de constateringen genoemde Statenbrief van  

4 februari 2015; 

 

En adviseren het college: 

- Bij de overdracht aan het eind van de lopende statenperiode  de intentie tot het doen van 

een financiële bijdrage aan de start van de Tour de France op te nemen;   

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

Ad Meijer (SP)     


