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vraag
Opm. doel – optimale
benutting EU-middelen >
realisatie 68M€ Betere
indicator nodig.
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Doelen op basis Toekomstvisie
2040 – niet genoemd in
uitwerking, alleen aantallen
tweets en persberichten.
Indicator nodig als reputatie, in
elk geval niet het aantal tweets
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Tafel van 15, doelstelling is
gehaald (?) Actie ‘Maak
verschil’ is wel concreet
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Vergroten veiligheid is
behaald? Er staat in uitwerking
geen concrete prestatie, VRZ
zat in crisis waarbij directeur is
opgestapt, is wel erg soepel
beoordeeld (?) Ook hier betere
indicator nodig bijv.
beoordeling van stakeholders.
Gezien de wisselende reacties
vanuit diverse gemeenten
vraagt GL zich af hoe het zit
met de doelstellingen van de
Zeeuwse Muziekschool? Zijn
die behaald? Klopt het dat er
nog meer gemeenten
voornemens zijn hiervoor af te
haken?
Kwaliteit en bereikbaarheid
voorzieningen, niet
gehaald. Opheffing CTZZ

reactie
Zie advies van de Auditcommissie:
verbeter de doelstellingen en
indicatoren in de begroting 2018 en
verder. Het is belangrijk dat de juiste
doelstellingen en indicatoren worden
opgenomen, die goed controleerbaar
zijn.
Zie advies van de Auditcommissie:
verbeter de doelstellingen en
indicatoren in de begroting 2018 en
verder. Het is belangrijk dat de juiste
doelstellingen en indicatoren worden
opgenomen, die goed controleerbaar
zijn.
Zie advies van de Auditcommissie:
verbeter de doelstellingen en
indicatoren in de begroting 2018 en
verder. Het is belangrijk dat de juiste
doelstellingen en indicatoren worden
opgenomen, die goed controleerbaar
zijn.
Zie advies van de Auditcommissie:
verbeter de doelstellingen en
indicatoren in de begroting 2018 en
verder. Het is belangrijk dat de juiste
doelstellingen en indicatoren worden
opgenomen, die goed controleerbaar
zijn.
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Wij hebben geen financiële of
beleidsinhoudelijke relatie met de
Zeeuwse Muziekschool. De GR is een
zaak van twaalf Zeeuwse gemeenten
(Terneuzen is destijds uit de GR
gestapt). Bekend is dat Vlissingen en
Sluis uit de GR willen treden
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De Statencommissie is in januari en
maart 2017 bijgepraat over de
voortgang van de CTZZ naar
aanleiding van een gepresenteerde
tussenrapportage. In het rapport van
de CTZZ van 7 juli 2015 was voorzien
dat de CTZZ eind 2016 zou worden
opgeheven. De Commissie is derhalve
een half jaar langer aangebleven dan
aanvankelijk beoogd was. Het is de
bedoeling dat de verdere voortgang
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van het proces nu primair wordt
opgepakt door de veldpartijen zelf.
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Enige dubbelingen zijn
wegbezuinigd maar is er echt
iets toekomstbestendig
gemaakt?
Vb. de zelfstandige Zeeuw
(p23) – er lijken wel wat
activiteiten te zijn gezocht bij
een onderwerp en daarmee is
het behaald. Burgerkracht
heeft scherpere kaders nodig
Aantal klachten is niet te
achterhalen vanwege ICTproblemen. Als dit indicator is
wat is dan de sanctie geweest?

Doelstelling gehaald: Maar nog
zijn niet alle zwembaden
bezocht en getoetst. Er zijn nog
11 baden over, die
gecontroleerd moeten worden.
Waarom staat er dan dat de
doelstelling is gehaald?
Moeten deze 11 baden niet
getoetst worden?
Thermphos zou mei 2016 klaar
zijn, het wordt nu mei 2018.
Alle uitleg ontbreekt, is wel erg
summier
Doelstelling deels gehaald met
alleen retaildeal (stuk papier).
Niet-gedeeltelijk-wel gehaald is
te grof, zou niet –beetje – half
– bijna geheel – geheel kunnen
zijn (5 ipv 3 opties).

Zie advies van de Auditcommissie:
verbeter de doelstellingen en
indicatoren in de begroting 2018 en
verder. Het is belangrijk dat de juiste
doelstellingen en indicatoren worden
opgenomen, die goed controleerbaar
zijn.
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Het aantal geurklachten is wel
opgenomen in de Jaarstukken. Alleen
de relatie daarvan met het aantal
geurklachtensituaties is vanwege ict
problemen niet aan te geven. Dit ict
probleem heeft te maken met het feit
dat RUD Zeeland, via de gemeente
Terneuzen, gebruik maakt van een
landelijk systeem.
De bezochte zwemlocaties voldoen
daar aan, zo nodig na handhavend
optreden van de RUD Zeeland. Om
verschillende redenen zijn niet alle
zwembaden in 2016 bezocht (o.a.
omdat sommige zwembaden buiten
gebruik waren of vroeger in het
seizoen zijn gesloten)
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Met betrekking tot het
Thermposdossier zijn en worden de
staten op verschillende momenten
geïnformeerd.
Zie advies van de Auditcommissie:
verbeter de doelstellingen en
indicatoren in de begroting 2018 en
verder. Het is belangrijk dat de juiste
doelstellingen en indicatoren worden
opgenomen, die goed controleerbaar
zijn.
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Zuidwestelijke Delta – er is
over gesproken, er is te weinig
geld, er is niets vastgesteld en
toch is de actie deels
gerealiseerd (?)

52
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Komt forse verschil tussen
begrote lasten en
gerealiseerde (idem baten)
vooral voort uit niet
gerealiseerde tegengaan van
wateroverlast (geen 5% maar
slechts 2%) of speelt hier
meer?

In vervolg op de vaststelling van de
ontwerp-Rijksstructuurvisie
Grevelingen-Volkerak-Zoommeer
(RGV) is de Bestuursovereenkomst
GVZ vastgesteld. De hierin vervatte
opdracht betrof met name het
onderzoeken van het concept van het
uitvoeringstraject van de ontwerpRGV alsmede het concept van de
bekostiging daarvan. Dit is nodig om
tot een sluitende financiering en
daarmee tot definitieve vaststelling
van de RGV te kunnen komen. Deze
opdracht is uitgevoerd, maar het
resultaat van het onderzoek gaf aan
dat een sluitende financiering alleen
kan worden gerealiseerd door middel
van een forse verhoging van de
geraamde overheidsbijdragen.
Besluitvorming over de vaststelling
van de definitieve RGV is in 2016 niet
gerealiseerd, waardoor de definitieve
RGV in de beoogde periode nog niet
kon worden vastgesteld.. Om deze
reden is als status in de
jaarrapportage aangeven dat het
resultaat deels is bereikt. Voor de
goede orde merken we op dat de
ontwerp-RGV als ontwerp in stand is
gebleven en dat de gereserveerde
gelden vooralsnog beschikbaar
blijven. De bekostiging is nog steeds
punt van aandacht, maar de
voortgang wordt momenteel bepaald
door de formatie van het nieuwe
kabinet.
Een verdere toelichting staat op blz
138. Maar heeft met name te maken
met project zoet-zoutkartering
waarvan de baten en lasten ivm
boekhoudkundige voorschriften
moeten worden verantwoord in 2017.
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Waterschap wil versnellen,
Provincie gaat herijken.
Voorstel wordt in maart 2017
voorgelegd op Zeeuwse Water
Ochtend. En??
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Zijn de enorme verschillen
tussen begrote en
gerealiseerde lasten/baten te
wijten aan niet gerealiseerde
deeldoelen als PAS,
Hedwigepolder of zijn er
andere oorzaken?
Partijen voorzien van
gekwalificeerde krachten –
plan is opgesteld maar zouden
we hier niet specifieker
moeten worden in de doelen?

Het project Normering Regionale
Waterkeringen is onderverdeeld in
twee fasen. In de eerste fase wordt
voor het huidige stelsel van regionale
waterkeringen een norm berekend.
Implementatie van deze norm in het
beleid loopt op met het op te stellen
omgevingsplan/visie. Vervolgens
wordt in de tweede fase van het
project (vanaf 2019) gekeken naar
mogelijkheden voor het beter
inrichten van het stelsel, de
optimalisatie van het
waterkeringsstelsel. Criteria als
beheer-, onderhouds,- en
inrichtingskosten, eventuele
vermindering van schade en
slachtoffers worden hier o.a. in
meegenomen.
De verschillen worden met name (€ 5
mln) door het niet realiseren van
lasten en dus ook niet realiseren van
de baten (de onttrekking aan de
overlopende passiva post) binnen het
programma Natuurpakket
Westerschelde.
Zie advies van de Auditcommissie:
verbeter de doelstellingen en
indicatoren in de begroting 2018 en
verder. Het is belangrijk dat de juiste
doelstellingen en indicatoren worden
opgenomen, die goed controleerbaar
zijn.
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Topsport zet Zeeland op de
kaart. Er wordt enkel
teruggekeken naar grote
wielerevenementen uit het
verleden. Er is een keuze
gemaakt voor beach- wieleren watersport. De beach- en
watersportevenementen
krijgen weinig aandacht. Wat
gaat u hieraan doen?

73
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Norm van factor 1,2 wordt in
75% van gevallen gehaald.
Doelstelling gehaald?? Dit zou
toch >95% moeten zijn? Dit is
heldere indicator maar zonder
norm
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Wat gaat u concreet doen aan
de capaciteitsproblemen bij
de diverse sluizencomplexen,
nu de binnenvaart weer
aantrekt?

De grote wielerevenementen weten
Zeeland gemakkelijker te vinden, de
sport is groter en beter georganiseerd
en kent een diepere verwevenheid in
het Zeeuwse. Maar juist op het gebied
van de beach- en watersporten
gebeuren mooie dingen. In de
afgelopen jaren ontvingen we diverse
grote watersportevenementen die
echt bij Zeeland passen zoals WK’s
voor duiken (onderwaterfotografie)
en vissen (bootvissen, feeder), Tour
de Voile (soort Volvo Ocean,
zeezeilen), DAM X (EK freestyle
windsurfen), maar ook een
zeezwemtocht Vlissingen-Breskens
past in dat plaatje. Op het strand
hadden we naast de vertrouwde
Kustmarathon Zeeland en de
Strandcross Vlissingen de grote
nationale beachvolleybal
evenementen (Vlissingen,
Vrouwenpolder). Met de
Beachclassics en Beach Tour Zeeland
krijgt dat een extra impuls die we
ondersteunen. Streven daar blijft wel
om ook een internationaal
topevenement aan Zeeland te
koppelen. Die markt is wat lastiger,
gaat vooral om geld die we niet
hebben en anderen wel bereid zijn te
investeren, zo visten we al naast het
WK in 2015
Zie advies van de Auditcommissie:
verbeter de doelstellingen en
indicatoren in de begroting 2018 en
verder. Het is belangrijk dat de juiste
doelstellingen en indicatoren worden
opgenomen, die goed controleerbaar
zijn.
In het MIRT overleg met de
Rijksoverheid blijven wij aandacht
vragen voor huidige en toekomstige
capaciteitsknelpunten die Zeeland
raken. Met name zijn knelpunten
voorzien bij de Volkerak- en
Kreekraksluizen. Het knelpunt bij de
Kreekraksluizen kan effect hebben op
de wachttijden bij Hansweert.
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Hoe ver staat het met het
onderzoek naar de
goederenspoorlijn GentTerneuzen?
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Beheer en onderhoud
vaarwegennetwerk laat te
wensen over. Op middellange
termijn zijn de budgetten
ontoereikend. Hoe gaat u dit
concreet aanpakken?

Recent is bekend geworden dat de
Europese Commissie positief heeft
besloten over een financiële bijdrage
in de studies naar de optimalisatie van
de railontsluiting in de Kanaalzone
Gent – Terneuzen. De EC motiveert
haar besluit als volgt:
“De voorgestelde actie (het geheel
aan 11 studies) is erg relevant, het
betreft het verwijderen van
bottlenecks op een
grensoverschrijdend deel van het
uitgebreide TEN-T spoornetwerk. De
actie is startklaar en wordt verwacht
een sterke impact te hebben omdat
de uitkomst van de studies gebruikt
zal worden als belangrijk instrument
bij de besluitvorming. De kwaliteit van
de actie is erg goed omdat het logisch,
compleet en duidelijk is.”
De subsidie is nog niet definitief. De
afronding van de procedure is als
volgt: De EU-lidstaten die
vertegenwoordigd zijn in het
Connecting Europe Facility
Coördinatiecomité moeten nu de
voorgestelde financieringsbeslissing
op hun vergadering op 6 juli 2017
formeel goedkeuren. De goedkeuring
van het formele besluit van de
Commissie wordt eind juli 2017
verwacht. De innovatie en netwerken
van de Commissie Uitvoerend
Agentschap (INEA) zal dan
subsidieovereenkomsten met de
begunstigden van de individuele
projecten in de tweede helft van 2017
opstellen en tekenen. Vooruitlopend
op de subsidiebeschikking uit Europa
zijn de partners in dit project onder
leiding van Zeeland Seaports alvast
gestart met de eerste twee studies
naar de huidige en toekomstige
vervoerswaarde en de risicoanalyse
naar een aantal aspecten en
ontwikkelingen.
Zoals aangegeven ontstaat het
probleem op middellange termijn. Dit
jaar nog niet accuut, omvang van het
probleem wordt dit jaar voor
begroting 2018 ev in beeld gebracht
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Rijksbijdrage 5M€ in alle
gevallen, moet dan risico niet
naar 0% ipv 25%?

88
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Op middellange termijn is er te
weinig geld voor droge
kunstwerken, kunnen we dat
gegeven dit jaar buiten
beschouwing laten?
Is de verwachting van
GroenLinks terecht dat totaal
aan gemeenten, provincies en
waterschappen de EMUnorm
van 0,4% BBP niet zal
overtreffen? Of moeten wij op
boete rekenen?
KCB risico is niet hoger dan
boekwaarde van 578k?
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Bij verbonden partijen
regelmatig geen cijfers van
2016 bekend. Acceptabel?
Veel servicepercentages maar
geen normen?
Grote bedragen oud-PSD en
NAR-regeling; ik mis daarover
de toelichting. Noodzakelijk?
Andere opties? Berekening?

Hoe kan het grote verschil van
meer dan 34 miljoen aan
incidentele milieulasten
verklaard worden als “maar”
10 miljoen verwacht werd?
Hoe kan restant geleend
bedrag per 1 jan 2016 1
miljoen hoger uitvallen bij ZB
dan hoofdsom garantie van 4
miljoen? Is dat omdat wij
vorige jaar dit eenmalig tijdelijk
toegezegd hebben?

Nee, het gaat hier om een inschatting cu
van de kans dat het zich voordoet.
Maar als het zich voordoet dan is het
€ 5 mln.
Zoals aangegeven ontstaat het
cu
probleem op middellange termijn. Dit
jaar nog niet accuut, omvang van het
probleem wordt dit jaar voor
begroting 2018 ev in beeld gebracht
Ja, dat is tenminste ook de
gl
verwachting van het CBS. Met een
boete wordt geen rekening gehouden,
ook al omdat aangegeven is dat er nog
geen consequentie volgen op een
eventuele overschrijding.
De boekwaarde van de aandelen
PZEM bedraagt 578.000,- Als
aandeelhouder van PZEM lopen we in
het uiterste geval het risico deze
boekwaarde af te moeten waarderen
naar nihil.
Bij opstellen van deze paragraaf
waren de gegevens nog niet aanwezig.
Is aandachtpunt voor volgend jaar
De norm staan op blz 125: 10%
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Per brief van 6 december 2016 bent u
geïnformeerd over de reparatie AOW
bij de PSD van € 1,9 mln. Bij
definitieve doorrekening was er nog
een meevaller van € 0,3 mln. Bij de
NAR gaat het om aanpassing cao € 0,2
mln, aanpassing en indexering AOW
bedrag € 0,4 mln en aanpassing ivm
arbeidskorting € 1,4 mln.
Correct opgemerkt! Dit had moeten
zijn € 14.044 (€14 mln). Verschil is de
aanvulling sanering Thermphos. Het
totaal lasten moet dus zijn € 68.778
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Nee, dat is omdat Provincie niet voor
de volledige lening garant staat.
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