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Amendement van de leden G.D.Roeland/J . van de Velde, M.J .J . Janssens, R . van Hertum, K . Roelse
Ontvangen op 18 november 2016
Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op 18 november 2016 .

Kennis genomen hebbende van:
De provinciale begroting 2017 'aan de slag met Zeeland in stroomversnelling'
De najaarsnota 2016 van de Provincie Zeeland

Overwegende dat:

Provinciale Staten in 2014 de nota leefbaarheid "Nieuwe wegen" hebben vastgesteld met een
looptijd tot en met 2018 .
Er vanuit de genoemde doelstellingen in de nota de afgelopen jaren mooie projecten zijn
uitgevoerd zoals een aantal omschreven in het jaarplan 2015.
Leefbaarheid in de begroting 2017 nadrukkelijk wordt genoemd als belangrijke voorwaarde voor
een goed woon - werk - en vestigingsklimaat en in de begroting is opgenomen onder de term
'Aantrekkelijk Zeeland'.
De Commissie Structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland ( Balkenende ) leefbaarheid
benoemt als randvoorwaarde voor het actieprogramma .
Er in 2016 een overschot is op het budget dat bestemd is voor de uitvoering van "Nieuwe
wegen".
Zijn van oordeel dat:
De toegevoegde waarde van de Provincie vooral ligt in het vermogen om op het bovenlokale en
(inter -)regionale niveau een sector overstijgende en verbindende rol te spelen die aansluit bij de
beleidsterreinen van de Provincie .
Oplossingen voor urgente vraagstukken van leefbaarheid gevonden worden in de Zeeuwse
samenleving bij o. a . inwoners, jongeren, MKB - ondernemers en lokale netwerken,
initiatieven uit de Zeeuwse samenleving passend bij Nieuwe Wegen een krachtige impuls geven
om daadwerkelijk uitgevoerd te worden.
GS actief op zoek dient te gaan naar initiatieven die aansluiten bij de kaders van Nieuwe Wegen
en voor het einde van het 2 e kwartaal 2017 een eerste bestedingsoverzicht te presenteren .
En mede hierdoor uiterlijk het 2e kwartaal 2017 de inspanningen van de provincie op het gebied
van leefbaarheid meer zichtbaar te maken.

Besluiten:
Het budget leefbaarheid voor 2017 incidenteel te verhogen met 100.000 euro en in te zetten ten
behoeve van de initiatieven uit de Zeeuwse samenleving die passen bij de uitgangspunten van de
nota Nieuwe wegen .

En gaan over tot de orde van de dag.
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Toelichting:
In 2015 en 2016 is er overschot op het budget van leefbaarheid. Middels dit amendement wordt opgeroepen om een
krachtig impuls te geven aan het leefbaarheidsbeleid om de redenen zoals die zijn genoemd in het amendement. Aangezien
het onderwerp zo belangrijk is, ook vanuit het rapport van de Commissie Structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland
( Balkenende) willen we het overschot van 2016 dat teruggaat naar de algemene reserve via een juiste weg inzetten voor
het komende jaar wanneer er vanuit de motie een financiële inhaalslag wordt gevraagd.

