Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Hannie Kool-Blokland en Jaap Scheele (CDA) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2019 nummer 21.

V1.2

statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Financiële zorgen
gemeenten:
Vragen aan gedeputeerde staten
Antwoorden van gedeputeerde staten
(ingekomen 18 september 2019

1.

In hoeverre is het college op de
hoogte van deze signalen?

1.

Aan de hand van de analyse van de
jaarrekeningen 2018, de Kadernota’s en
de tussentijdse afrekening 2019 van de
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland
ontstond als snel het beeld dat de situatie zorgelijk was en Zeeuwse gemeenten voor een zeer forse opgave staan
een sluitende begroting 2020 vast te
stellen. Gezien de aard van deze problematiek staan we momenteel met alle
gemeenten in contact over hun begroting 2020.

2.

Hoe beschrijft het college vanuit haar
toezichthoudende rol de
financiële situatie van de Zeeuwse
gemeenten in het algemeen, die van
de centrumgemeenten in het
bijzonder en de verschillen tussen de
gemeenten?

2.

Door een combinatie van schommelende uitkeringen uit het gemeentefonds
en oplopende uitgaven in het sociaal
domein staan de financiën van de
Zeeuwse gemeenten onder grote druk.
Het beeld van de centrumgemeenten en
ook de verschillen tussen de gemeenten
is divers. Er is een enkele gemeente
met positieve saldi maar veruit het
merendeel presenteert in de kadernota’s
forse tekorten.

3.

In hoeverre is de situatie die de G40
schetst vergelijkbaar met
Zeeland? En hoe verhoudt de
Zeeuwse situatie zich tot de andere
provincies?

3.

Ook bij de Zeeuwse gemeenten zijn
forse ombuigingen en lastenverhogingen aan de orde. Bij andere provincies
is het beeld dat veel gemeenten financiele problemen hebben maar dat dat niet
voor alle gemeenten geldt. Wel is eerder
gebleken dat Zeeland relatief het
meeste aantal gemeenten met tekorten
in het sociaal domein per provincie
heeft.

4.

Welke oplossingen en acties ziet het
college voor de gemeenten en
zichzelf, al dan niet in samenwerking
met andere provincies?

4.

Meer grip op het Sociaal Domein door
het inzicht te verbeteren en sturingsmogelijkheden beter te benutten.

Vragen aan gedeputeerde staten

Antwoorden van gedeputeerde staten
De 13 Zeeuwse gemeenten hebben het
initiatief genomen onderzoek te doen op
welke manier de organisatie en de
bestuurbaarheid binnen het sociaal
domein structureel kan worden verbeterd. Wij bezien momenteel hoe we dit
initiatief kunnen ondersteunen.

MIDDELBURG, 8 oktober 2019
Namens de fractie van het CDA,

Gedeputeerde Staten,

Hannie Kool-Blokland en Jaap Scheele.

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