Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Partij voor Zeeland (Johan Robesin) ingevolge artikel 44 reglement
van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2010 nummer SBO-359.

Vragen ingevolge artikel 44 van het
Antwoorden van gedeputeerde staten:
reglement van orde inzake Rol GS-Zeeland
bij het ontstaan van de ziekenhuisproblematiek

statenstukken

(ingekomen 21-10-2010)
1.

1.
Kent uw College het consultancy
bureau Gevicon Organisatie,
aangestuurd door Geerte Vogelaar,
echtgenote van prof. Vierhout en
ingeschreven bij de KvK onder
nummer 06063705 000, met als plaats
van vestiging Oranjeplaat 56, 4341
PW Arnemuiden?

Binnen het aantal officieel geregistreerde
documenten bij onze organisatie komt de
naam Gevicon eenmaal voor in een
initiatief statenvoorstel dat destijds
(16 februari 2007) ingebracht is door de
fractie van D'66 in Provinciale Staten
("Waarde in kennis").

2.

Zo ja, heeft er een relatie bestaan
tussen GEerte Vogelaar CONsultancy
en de betaalde opdrachten welke door
de Provincie aan prof. Vierhout zijn
verstrekt?

2.

Het is ons niet bekend in hoeverre er een
onderliggende relatie – bv. uitbesteding
van werkzaamheden- bestaan heeft tussen
Gevicon organisatie en de betaalde
opdrachten welke door de Provincie zijn
verstrekt. Voor het provinciebestuur was en
is dat ook niet aan de orde.
Voor het verstrekken van betaalde
opdrachten was Prof. Vierhout het
aanspreekpunt vanuit de relatie
opdrachtgever/opdrachtnemer en heeft hij
de resultaten van de opdrachten ook
persoonlijk naar buiten gepresenteerd.

3.

3.
Met betrekking tot onze vraag 2: uw
College beweert dat er destijds geen
overleg met de Minister van VWS over
een eventuele benoeming van prof.
Vierhout heeft plaatsgevonden.
Hoe verklaart u dan de aanwezigheid
van een Zeeuws Gedeputeerde bij een
gesprek met de minister over juist dit
onderwerp?

Op 9 maart 2009 heeft een bestuurlijk
overleg plaatsgevonden tussen de
voormalige minister van VWS, dr. A. Klink
en het lid van ons college, de heer G.R.J.
van Heukelom over de ziekenhuissituatie
Noord- en Midden - Zeeland, alsmede over
de situatie rond de continuïteit van de
ambulancezorg in dit gebied, die op dat
moment actueel was.
Op 20 februari 2009 was prof. Vierhout
reeds benoemd door de Raad van Toezicht
van Ziekenhuis Walcheren tot (interim-)
Raad van Bestuur van dit ziekenhuis.

2
4.

Is uw College bereid volledige
openheid van zaken te geven, niet
alleen financieel en inhoudelijk maar
ook waar het de rechtstreekse
betrekkingen betreft tussen prof.
Vierhout, oud-minister Klink en het
College?

4.

De vraagstelling suggereert ten onrechte
dat onzerzijds -financieel en inhoudelijkgeen openheid van zaken gegeven wordt.
In onze beantwoording d.d. 12 oktober jl.
zijn wij reeds uitvoerig op de eerder
gestelde vragen ingegaan. Zowel door
vorige colleges als door ons college is
diverse malen de standpuntbepaling met
betrekking tot de ziekenhuisproblematiek
aan de orde gesteld, hetzij mondeling in de
statencommissie, hetzij via mondelinge
beantwoording in vergaderingen van
provinciale staten, hetzij in afzonderlijke
schriftelijke standpunten, hetzij via
beantwoording van zogenaamde artikel 44vragen. Vanzelfsprekend zijn wij ten alle
tijde bereid vragen te beantwoorden. Indien
het de Partij voor Zeeland nog op
specifieke punten aan informatie ontbreekt,
zullen wij desgevraagd -voorzover dat
binnen onze mogelijkheden ligt- daar
nader op ingaan.
Rechtstreekse betrekkingen, overlegbijeenkomsten e.d. tripartite, waarvan in de
vraagstelling gewaagd wordt tussen prof.
Vierhout, oud-minister Klink en ons college,
zijn bij ons niet bekend.
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