Provinciale Staten
Vragen van het statenlid de heer François Babijn (Partij voor Zeeland) ingevolge artikel 44
reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 086
Vragen ingevolge artikel 44 van het regle- Antwoorden van gedeputeerde staten:
ment van orde inzake Geoormerkte Krimpgelden
(ingekomen 2 mei 2016)

statenstukken

1.

De Statenfractie van de Partij Voor
Zeeland (PVZ) wil van uw College een
gespecifieerd totaaloverzicht aangaande de 'krimpgelden' ontvangen,
inhoudende:
a.) Per jaar (vanaf aanvang) de
hoogte van het jaarlijkse bedrag
aan middelen dat is ontvangen en
indien van toepassing, nog zal
worden ontvangen;
b.) Een gedetailleerde weergave welk
bedrag waarvan en wanneer het
besteed is;
c.) In welke Zeeuwse regio het besteed is;
d.) Indien er krimpgelden niet besteed
zijn; welk bedrag aan krimpgelden
er (vanaf aanvang) niet besteed
zijn (per jaar weergeven);
e.) Tot welke einddatum onze provincie 'krimpgelden' ontvangt/ontving.

1. Jaarlijks
M
ontvangen wij een uitkering vanuit
het
e Provinciefonds voor ontwikkeltaken op
het
t gebied van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (transitie). De hoogte van
deze bijdrage wordt onder andere bepaald
door de bevolkingsdichtheid én de (verwachte) bevolkingsontwikkeling in de hele
provincie. Deze gelden zijn dan ook niet
toe te schrijven aan één specifieke
Zeeuwse regio. Ze zijn daarnaast door het
Rijk niet geoormerkt voor bepaalde bestedingsdoelen.

Dit laatste geldt ook voor de gelden die de
drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten in het
kader van de 'krimpmaatstaf' vanuit het gemeentefonds gezamenlijk ontvangen. Het
gaat om een jaarlijks bedrag van
€ 395.667,-- gedurende de periode vanaf
2016 t/m 2020.
Tot slot hebben wij in 2015 als provincie
van BZK voor uitvoering van het Actieplan
Bevolkingsdaling een éénmalige bijdrage
van € 115.000,-- ontvangen. Het betreft
een bedrag van € 25.000,-- voor de krimpregio Zeeuws-Vlaanderen en voor de beide
anticipeerregio's Walcheren en Schouwen-Duiveland elk € 45.000,--. Dergelijke
bedragen zijn ook verleend aan de 'krimpprovincies': Limburg, Groningen, Gelderland en Friesland, waarmee wij als Zeeland
gezamenlijk op dit dossier richting Den
Haag /BZK optrekken.

2.

Zonder eerst de beantwoording door
2.
uw College op vraag 1 af te wachten,
wil onze Fractie toch graag vooruitlopen en de vraag stellen of deze reeds
door de Rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen (indien deze niet volledig besteed zijn), of mogelijk nog beschikbaar te stellen middelen, eventueel ingezet kunnen worden voor o.a.

De zgn. krimpfactor is samen met tal van
andere factoren mede bepalend voor de
omvang van de uitkering vanuit het Provinciefonds aan Zeeland. De besteding daarvan wordt met het vaststellen van de jaarlijkse begroting bepaald door uw Staten.
De financiering van bijvoorbeeld het fietsvoetveer of het openbaar vervoer in het algemeen vallen binnen dit kader.

behoud van een adequate fietsvoetveerverbinding tussen Vlissingen en
Breskens en het oplossen van knelpunten openbaar vervoer zoals IJzendijke?
3.

Tot slot wil onze Fractie van uw Col3.
lege vernemen of in het geval er
krimpgelden per abuis verkeerd zijn
besteed of niet besteed zijn, deze middelen teruggevorderd kunnen worden
door de Rijksoverheid?

Nee, het Rijk stelt geen voorwaarden aan
de besteding in het kader van de zgn.
krimpfactor.

MIDDELBURG, 14 juni 2016

Namens de fractie van Partij voor Zeeland
(PVZ)

Gedeputeerde Staten,

De heer François Babijn

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit

2

