Vragen over ZB – Planbureau (agendapunt 8)
De D66 fractie heeft kennis genomen van de voorgestelde opdracht voor evaluatie van ZB in het
eerste kwartaal van 2017. Hierin wordt gesteld dat het vooral een toekomstverkenning wordt. Dit wekt
verbazing aangezien wij als D66 fractie zeker geïnteresseerd zijn in het functioneren van ZB sinds de
fusie.


Is de Gedeputeerde het met D66 eens dat inzicht in het functioneren van ZB-Planbureau tot nu
toe belangrijk is om de juiste stappen te zetten voor het functioneren van ZB-Planbureau in de
toekomst?

Ja. De evaluatie richt zich ook op de huidige activiteiten: van databeheer tot kenniscentrum en
van plek voor debat tot culturele ontmoetingsplaats, inclusief haar omgeving. Tegelijkertijd is
de evaluatie toekomstgericht omdat deze van belang is voor de (verdere) ontwikkeling en
vormgeving van een instituut waar 'Zeeland' nu en in de toekomst iets aan heeft: een brede
organisatie voor kennis, informatie, ontspanning, educatie en cultuur. Een organisatie die
tevens past bij de toekomstige provinciale taken en de manier waarop de Provincie haar eigen
kennishuishouding wil organiseren.


De D66 fractie verzoekt de Gedeputeerde om een toelichting te geven op de keuze voor dit
onderzoeksbureau.

Vijf bureaus zijn uitgenodigd om een offerte in te dienen voor het uitvoeren van een evaluatie
bij ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Op basis van de ingeleverde offertes en een
offertepresentatie is de opdracht tot de evaluatie gegund aan de KWINK groep uit Den Haag
vanwege hun relevante expertise en de bekendheid met de ‘materie’ en dit alles in relatie tot de
zwaarte/complexiteit van de gevraagde evaluatie.


Kan D66 inzage krijgen in de goed geformuleerde onderzoeksopdracht? Zo niet, waarom niet?

Bijgevoegd is brief GS met bijlage (toelichting op opdrachtvraag) waarin onze vraag aan de vijf
bureaus om een offerte in te dienen is opgenomen.


Hoe verloopt de procedure met betrekking tot het bekendmaken van de uitkomsten van het
onderzoeksrapport eind maart 2017?

De uitkomsten van de evaluatie zijn eind maart 2017 gereed. In het 2e kwartaal zal het rapport
ter informatie (conform toezegging gedeputeerde De Reu) naar PS worden toegestuurd,
inclusief onze opvattingen over dit rapport.


Welke gevolgen kan de uitkomst van het onderzoeksrapport hebben op de toekomstige
geldstromen richting ZB?

Om de waarde van een organisatie en de activiteiten die worden uitgevoerd te kunnen
beoordelen, ook voor de toekomst, is een objectief totaalbeeld en oordeel noodzakelijk.
Daarvoor zal het rapport moeten worden afgewacht. Om die reden willen en kunnen GS niet
vooruit lopen op eventuele gevolgen.


Is de Gedeputeerde het met D66 eens, dat de toekomstige bezuinigingen op ZB-Planbureau niet
ten koste mogen gaan van het budget voor het Uitvoeringsprogramma Cultuur? Zo niet, waarom
niet?

Het budget voor de organisaties (ZBI Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, SCEZ, Zeeuws
Museum, Zeeuws Archief en CBK Zeeland) maakt onderdeel uit van het voor totaal voor cultuur
beschikbare budget. In de afgelopen jaren is zowel op het budget van de organisaties als op
het budget voor activiteiten (zoals de festivals) bezuinigd. Hierdoor is het totaal beschikbare
cultuurbudget ten opzichte van een aantal jaren geleden verminderd. In het

Uitvoeringsprogramma is vervolgens het voor het betreffende jaar totaal beschikbare
cultuurbudget opgenomen.
Overigens is het ons niet bekend dat er al sprake is van toekomstige bezuinigingen op de ZB.

