VERSLAG
statencommissie
VERSLAG van de openbare vergadering van de Commissie Bestuur, Financiën en
Welzijn in de Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg
op 7 oktober 2011, van 9.30 tot 12.30 uur
Voorzitter:

J.M. Meulenberg-op 't Hof

Aanwezig zijn de (plv.) leden: F. Babijn (CDA), E.R. Bak, C.W. Bierens, A. Evertz, T. van Gent, L. Harpe,
R.F.M. de Kort, A. Hijgenaar, E. Mekkaoui-de Neef, P.C.A. de Milliano-van
den Hemel, R. Muste, M. Otte, G.D. Roeland, G. van Unen en J. Werkman
Tevens zijn aanwezig:

C. van Beveren, S.J. Heijning, G.R.J. van Heukelom, K.M.H. Peijs en B. de
Reu (GS), H. Schoenmakers (NV Westerscheldetunnel), J. Daane, M. de
Troije en S. de Visser (ambt. FEZ) en M.E. Trimpe (commissiegriffier,
verslag)

Afwezig zijn de leden:

A. Beekman, J.J. van Burg en H.C.M. Thomaes

1.

Opening en mededelingen van de voorzitter
De voorzitter deelt mee dat de heren Beekman en Van Burg verhinderd zijn.

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
• Mededelingen van gedeputeerden
De heer Van Heukelom (GS) legt uit dat de toegezegde notitie Leefbaarheid nog even op zich zal
laten wachten, evenals andere grote onderhanden zijnde nota's. Alles is stilgelegd in afwachting
van een 'Hoofdstuk 0' waarin gefocust wordt op de betekenis van het nieuwe collegeprogramma,
en in verband met de reorganisatie. Spreker wil komen met een voorlopig stuk over het hoofdstuk
Leefbaarheid, om te kunnen voldoen aan bepaalde verplichtingen rond het Beleidsprogramma
Sociale Zorg.
• Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
De heer Babijn (CDA) deel mee de volgende vergadering met een gespreksnotitie te komen over
de wijze waarop Provinciale Staten betrokken worden bij de decentralisatie van de jeugdzorg.
• Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
De heer Muste (PVV) vraagt naar het financieel toezicht van de provincie op gemeenten, wat van
belang is nu er meer gemeenten door hun grondbeleid in grote financiële problemen komen en
onder art. 12 Financiële-verhoudingenwet komen te vallen. Heeft het college zicht op de
schulden van de gemeenten, want de provincie is verantwoordelijk voor het financiële reilen en
zeilen van de gemeenten.
De heer Van Beveren (GS) legt uit dat de provincie wel toezichthouder is, maar niet
verantwoordelijk is voor het gemeentelijk financieel beleid. Gemeenten lopen inderdaad een
risico bij grondexploitatie. Het toezicht is erop gericht 'art. 12' te voorkomen. Gemeenten maken
echter zelf hun afwegingen; het is niet mogelijk om in te grijpen als adviezen worden genegeerd.
Mevrouw Mekkaoui (PvZ) vraagt hoever het overleg is rond het al dan niet verdwijnen van
overheidsdiensten uit Zeeland en over de Marinekazerne in Vlissingen.
Mevrouw Peijs (cvdK) deelt mee dat de 'zoute' dienst van Rijkswaterstaat in Zeeland zal blijven.
De reorganisatie van de rijksoverheid loopt overigens tot 2020; in die tijd zullen huurpanden
worden afgestoten. De gesprekken over de Belastingdienst lopen nog. Spreekster vraagt de
fracties hun partijgenoten in de Tweede Kamer eraan te herinneren dat het regeerakkoord ook
afspraken omvat over maatregelen voor krimpgebieden. Het weghalen van rijksdiensten staat
daar haaks op. Over de Marinekazerne kan zij weinig meedelen, omdat de onderhandelingen
nog aan de gang zijn. In november is er meer bekend.
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•

4.

vaste terugkerende agendapunten: IPO in relatie tot provinciefinanciën
De heer Van Heukelom (GS) geeft aan dat onlangs op de Algemene Vergadering en tijdens het
jaarcongres veel over de problematiek rond het ILG, de Jeugdzorg en de transitie van het IPO is
gesproken. Daarbij waren enkele statenleden aanwezig.
De heer De Kort (PvdA) wijst erop dat de leden van de IPO-delegatie geen lid van deze
commissie zijn. Het zou goed zijn hen te vragen in deze commissie verslag te doen van de IPOvergaderingen.
De voorzitter zou het waarderen wanneer de delegatie voor een terugkoppeling in deze
commissie zorgt.

Gelegenheid om in te spreken
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5.

Statenvoorstel Programmabegroting 2012 inclusief meerjarenraming (FEZ-015)
De heer De Kort (PvdA) zal zijn eventuele vragen schriftelijk indienen.
Mevrouw Van Unen (SP) vraagt naar de hoogte van de algemene reserve ten opzichte van de totale
reserve. Zij wil graag meer uitleg over Up-Safety. Verder vraagt zij of de provincie meer risico loopt
doordat beleggingen nu niet meer safe zijn, zoals bijv. aandelen Dexia. Waarom wordt er minder
uitgegeven voor het wegwerken van wachtlijsten in de jeugdzorg, want wachttijden zijn er nog
steeds.
De heer Bierens (VVD) ziet met zorg uit naar de Najaarsnota. Zijn de beleidsnota's met doorlopende
werking getoetst op het huidige collegeprogramma? Wanneer zijn er meer realistische cijfers voor de
lange termijn beschikbaar over de reorganisatie, gezien het feit dat de bezuiniging op personeel
alleen via natuurlijk verloop gaat? Wat is de vrije stand van de algemene reserve? Na 2012 staat er
geen bedrag opgenomen voor het kwaliteitsteam. Bestaat dat dan niet meer? De rol van PS in de
economische agenda wordt gemist. Hoe wil het college de concentratie van de besturende en
uitvoerende taken bij Gedeputeerde Staten die gericht zijn op een grotere inbreng van Provinciale
Staten gaan vormgeven? Is het DNA (blz. 59) getoetst aan het coalitieprogramma?
De heer Van Gent (VVD) constateert dat doelstellingen uit het collegeprogramma Stuwende Krachten
bij cultuur en sport, namelijk een bijdrage aan de Zeeuwse Economie, niet zijn opgenomen.
De heer Werkman (VVD) mist jeugdzorg bij de prioriteiten in het programma Leefbaarheid. Hij merkt
op dat er geen wachtlijsten zijn, maar vindt dat wat voorbarig. Loopt Zeeland hiermee voorop? Wie is
voortrekker voor preventief jeugdbeleid, en wat zijn de indicatoren?
De heer Otte (CU) zou graag zien dat er een bedrag wordt opgenomen om de transitie in de
jeugdzorg op een goede manier te laten verlopen. Zijn fractie hecht aan dienstverlening van de
Zeeuwse Bibliotheek voor het secundair onderwijs, en wil een toezegging dat de kwaliteit van deze
dienstverlening op peil blijft na de bezuinigingen. Gezien de klimaatverandering lijkt het spreker
verstandiger structureel een groter bedrag voor herstel van vorstschade aan wegen te reserveren.
Mevrouw De Milliano (CDA) zou graag zien dat de risico-inschatting wordt verfijnd, zodat ook risico's
onder de € 1 mln. in beeld zijn. Voorts informeert zij naar de RUD, waarover is opgenomen dat de
huisvesting in 2012 aan het Groenewoud in Middelburg zal zijn. Zijn de onderhandelingen dan al
zover? Hoeveel bezuinigingen zijn er nog nodig, de komende jaren?
Mevrouw Mekkaoui (PvZ) wijst erop dat het tweehonderdjarig bestaan van Zeeland uitsluitend
Zeeuws-Vlaanderen betreft en ondersteunt het initiatief van de heer Babijn om als commissie te
spreken over een startnotitie over de transitie van de jeugdzorg.
De heer Harpe (GL) stelt vast dat het college meer wil inzetten op economische ontwikkeling, alsof
door eerdere colleges niets is gedaan. Het lijkt of eerdere plannen zoals Perkpolder niet worden
doorgezet. GS zetten in op het wegnemen van ongewenste belemmeringen in regelgeving. Welke
belemmeringen zijn er nog? Het programma Zuid-Westelijke Delta wordt opgepakt, terwijl daar veel
door het rijk is wegbezuinigd. Ook op de versterking van de culturele infrastructuur wordt ingezet,
terwijl in de bedragen alleen lagere budgetten zijn opgenomen. Hoe is dat te rijmen? Is de
bestuurlijke samenwerking met gemeenten en waterschap dusdanig dat gesproken kan worden van
een effectieve provincie? De beoogde kwalitatieve versterking van het lokale openbaar bestuur is
hiermee tegenstrijdig. Vanaf 2012 moet er geleend worden ten behoeve van de Kanaalkruising
Sluiskil, hoe verhoudt dat zich met het weghalen van middelen bij de NV Westerscheldetunnel? Hoe
wordt omgegaan met de nieuwe termijn voor de inning van opcenten?
De heer Hijgenaar (D66) constateert dat het detailniveau en aanpak bij de onderdelen van de
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begroting nogal varieert. Hij adviseert daar volgend jaar meer aandacht aan te geven, evenals aan
het meetbaar maken van beleidsdoelen. Leefbaarheid wordt maar erg summier belicht. Waar heeft
het mee te maken dat veel bedragen naar voren worden gehaald, met name voor de gezamenlijke
huisvesting Scoop en ZB? Hoe wordt dit laatste terugverdiend? De meetmethode van wachtlijsten in
de jeugdzorg geeft naar de mening van spreker een vertekend beeld. Wat is de invloed van de
overgang naar de gemeenten op de begroting? Gaan alle gemeenten en bibliotheken meewerken
aan de plannen met de Zeeuwse Bibliotheek? Zijn de genoemde kijkcijfers voor Omroep Zeeland in
het deel over mediabeleid wel haalbaar? In het kader van het dualisme wil D66 graag nadenken over
de eigenstandige rol van de commissaris van de Koningin. Het is verder niet duidelijk waar en hoe de
aanbevelingen uit het bestuurskrachtonderzoek terugkomen. Verder pleit spreker voor het betrekken
van de Staten aan het begin van het traject bij planning en control.
De heer Roeland (SGP) werkt op dat een mogelijke andere invulling van planning en control ook met
een scheiding van financiën en beleid kan worden bereikt. Hoewel er nu een goede financiële positie
is, wacht spreker de Najaarsnota af om te zien hoe de provincie er echt voorstaat.
De heer Van Beveren (GS) geeft aan dat in de stand van de algemene reserve de EPZovereenkomst niet is verwerkt. Hij zegt toe dit na te gaan. Up-Safety gaat over kustveiligheid, en
inderdaad is daar veel aan bedragen naar voren of naar achter geschoven. De middelen van de
provincie zijn nu geparkeerd bij Nederlandse banken, niet in beleggingen. Voor het Fonds Nazorg
gesloten stortplaatsen zit nog een bedrag van € 1,4 mln. bij een aandelenfonds van ASN. Voor het
wegwerken van de wachtlijsten heeft de provincie extra middelen beschikbaar gesteld. Nu de
wachtlijsten weg zijn, zijn de extra middelen niet langer nodig.
Mevrouw Van Unen (SP) en de heer Hijgenaar (D66) vinden dat – nadat er een eerste gesprek is
geweest met een hulpzoekende jongere, maar de effectieve hulpverlening pas veel later begint - er
geen sprake is van vermindering van wachtlijsten. De vermindering van wachtlijsten is een prestatieindicator, maar de doelstellingen worden dan niet gehaald.
De heer Van Beveren (GS) geeft vervolgens aan dat er zeker zorgen zijn, rondom bijvoorbeeld het
ILG. In de najaarsconferentie zal het college daar verder over spreken, en het is waarschijnlijker dat
er eerder meer bezuinigd moet worden dan minder. Niet alle beleidsnota's uit de vorige periode zijn
getoetst aan het collegeprogramma. Veel ligt ook vast in overeenkomsten. Het traject rond de
organisatieverandering is nog in volle gang; spreker verwacht dat in januari 2012 de implementatie
kan starten. Dat de algemene reserve € 5 mln. lager is, komt ook door bezuinigen op het
provinciefonds. Spreker zegt toe de vraag of Zeeland vooroploopt in het terugbrengen van
wachtlijsten in de jeugdzorg en specifiek het Meldpunt Kindermishandeling te beantwoorden via het
1
verslag . Het is goed om ook risico's beneden € 1 mln. in beeld te brengen, spreker zal kijken hoe dit
verbeterd kan worden. Het benodigde bedrag voor het herstel van vorstschade aan wegen wordt niet
toegevoegd aan het reguliere budget. De laatste twee jaren waren het immers extreme winterse
weersomstandigheden die tot de meerkosten hebben geleid. Ook het vorige college heeft ingezet op
het voorkomen van onnodige regelgeving, op dit moment wordt geïnventariseerd waar nog in
gesneden kan worden. Tegenstrijdigheden in de bestuurlijke samenwerking met gemeenten en
waterschap ziet hij niet. Dat geleend wordt in relatie met de Kanaalkruising Sluiskil heeft niets te
maken met het weghalen van € 2 mln. bij de Westerscheldetunnel. Het voordeel doordat de
opcentenperiode in het vervolg op 1 januari begint wordt in de Najaarsnota verwerkt en het bedrag
gaat naar de budgettaire ruimte. Het anders invullen van de planning- en controlcyclus vindt spreker
een goed idee, waar ook al aan gewerkt wordt.
De heer De Visser (ambt. FEZ) vult aan dat bij beleidsnota's met een looptijd van vier jaar normaliter
na twee jaar een tussenevaluatie wordt uitgevoerd.
De heer Heijning (GS) licht toe dat het genoemde kwaliteitsteam met name op gemeentelijk terrein
actief was. Deze taak kan ook door de gemeenten worden overgenomen. Het Zeeuwse DNA is nog
niet 'getoetst' aan het nieuwe collegeprogramma, en dat vindt hij ook niet nodig. Het is immers geen
klassieke campagne. De Zuid-Westelijke Delta ziet spreker als een platform voor de drie provincies
om nieuwe ontwikkelingen op een rij te zetten. Hopelijk is er wel ruimte voor de financiering van
kleinere projecten. De samenwerking met en de bestuurskracht van het waterschap zijn uitstekend.
De ontwikkelingen in het ILG zijn dramatisch te noemen. De provincies zullen daar veel geld aan kwijt
zijn. In de Najaarsnota komt het college daarop terug. Het onderhandelaarsakkoord moet overigens
1

De provincie Zeeland loopt voorop bij het bestrijden van wachtlijsten in die zin, dat landelijk een norm
geldt van maximaal 9 weken wachten op aanvang van hulp, terwijl Zeeland de norm bij 4 weken legt.
Deze norm werd eind 2010 gehaald. Specifiek voor onderzoeken door het AMK is als doel gesteld, dat
er vanaf 31 december 2009 helemaal geen wachtlijst meer is. Deze norm wordt sindsdien gehaald en
is als indicator in de programmabegroting opgenomen.
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de instemming van Provinciale Staten krijgen, en wordt voor eind van het jaar voorgelegd. Als één
provincie niet instemt, is het gehele akkoord van tafel.
De heer De Kort (PvdA) vraagt of de gedeputeerde inzet richting de Tweede Kamerfracties verwacht.
De heer Heijning (GS) heeft de indruk dat er geen beweging mogelijk is, mede omdat het Kabinet
akkoord is en het de realisatie van een grote bezuiniging is.
De heer De Reu (GS) geeft aan dat het voornemen is om met de stakeholders te spreken over de
economische agenda, en daarvoor een memo met de commissie te bespreken hoe met deze agenda
verder om te gaan. Het was mooi geweest als de voornemens voor sport- en topsportevenementen al
in de programmabegroting waren opgenomen, maar dit moet nog opgesteld worden. Dat geldt ook
voor cultuur. Spreker verwacht in november a.s. over een kadernota met de commissie te kunnen
spreken. Toezegging 109 over het Advies van de Raad voor de Cultuur Zeeland is hiermee naar zijn
mening afgehandeld. De waarde van de kijkcijfers in 2010 vindt spreker realistischer dan de
genoemde streefwaarden voor 2012.
De heer Van Heukelom (GS) deelt mee dat de vestigingsplaats van de RUD nog open is. Na het
debat in de Tweede Kamer blijkt er nog veel onduidelijk. Het college komt binnenkort met een
voorstel hierover. De wachttijden in de jeugdzorg zijn alleen op het gebied van pleegzorg niet in orde,
in verband met de matching van jeugdige en pleegouders. De wachttijd is verder vier weken, terwijl
de norm negen weken is. De uitkomsten van het onderzoek vindt zijn weerslag in het
collegeprogramma en de reorganisatie van het provinciale apparaat. Over de kwaliteit van de het
lokale bestuur en de bestuurskracht van de andere bestuurslagen is het college van plan met een
notitie te komen. Ook komt er een strategische agenda. Bezuinigingen op de Zeeuwse jeugdzorg in
die mate die zich nu laten aanzien van € 3,5 mln. betekenen het failliet voor de jeugdzorg. Spreker
zegt toe via het verslag aan te geven wie voortrekker is op het gebied van preventief jeugdbeleid, en
2
een toelichting te geven op de indicatoren voor gestructureerd preventief jeugdbeleid .
De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende onderbouwd is, voor die hoofdstukken die door
deze commissie zijn behandeld.
6.

Statenvoorstel Begroting 2012, incl. meerjarenraming 2013-2015 van het Provinciaal Fonds Nazorg
Stortplaatsen Zeeland (FEZ-017)
De heer Otte (CU) vraagt of alleen naar het rendement of ook naar de waardevermindering van
aandelen wordt gekeken. Staan de aandelen tegen verwervingsprijs of de actuele koers op de
balans?
De heer De Kort (PvdA) vraagt of het rendement voldoende is om mee uit te komen,
Mevrouw Mekkaoui (PvZ) wil weten of BNG is aangesproken na het verlies in verband met het
faillissement van Lehman Brothers,
De heer Van Beveren (GS) antwoordt dat de aandelen tegen de reële koers op de balans staan. Het
garantieproduct van Lehman Brothers is verkocht en afgehandeld, wat ook eerder aan deze
commissie is meegedeeld. De BNG is niet meer aangesproken.
De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende onderbouwd is voor behandeling door
Provinciale Staten.

7.

Statenvoorstel Verhoging opcenten Motorrijtuigenbelasting ten gunste van verlaging toltarieven
Westerscheldetunnel (FEZ-018)
Mevrouw De Milliano (CDA) kan zich vinden in het voorstel.

2

Gemeenten en provincie zijn samen 'voortrekker' op het gebied van preventief jeugdbeleid.
Preventief jeugdbeleid is weliswaar primair de verantwoordelijkheid van de gemeenten, maar wel van
groot belang voor de provincie: de provincie is verantwoordelijk voor jeugdzorg en goed preventief
beleid dringt de instroom in de jeugdzorg terug. Vanaf 2006 werken de Zeeuwse gemeenten en de
provincie in de Task force jeugd Zeeland samen aan een basisinfrastructuur voor preventief
jeugdbeleid voor Zeeland. Dit gestructureerd preventief jeugdbeleid bestaat uit een Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) in elke gemeente en een Zorg advies team (ZAT) voor elke school. Eind 2011
is dat (vrijwel) gerealiseerd.
De preventieactiviteiten vanuit CJG en ZAT moeten dan vervolgens wel effectief zijn. Daar hebben de
in de programmabegroting genoemde indicatoren betrekking op. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen effectief gebleken methodes voor signaleren van opvoed- en opgroeiproblemen, ondersteunen
van en hulp aan ouders/opvoeders en hulp aan kinderen en jongeren zelf.
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De heer Hijgenaar (D66) is noch voorstander van het verhogen van opcenten, noch van het voorstel.
Hij ziet meer in het eerder tolvrij maken van de tunnel door de extra inkomsten.
Mevrouw Van Unen (SP) is evenmin voorstander van het voorstel.
De heer Roeland (SGP) geeft aan dat zijn fractie het voorstel wel steunt, vanwege de verlaging van
tarieven en de bijdragen voor de infrastructuur, maar niet met vreugde.
De heer Bierens (VVD) stelt vast dat het verhogen van de opcenten een uitwerking van het
collegeprogramma is, en goed uitgewerkt in het voorliggende voorstel. De effectieve openstellingstijd
van de tunnel blijft voor hem onderwerp van aandacht. Het eerder tolvrij maken is iets waar zijn
fractie op termijn best over wil meedenken.
Mevrouw Evertz (PvdA) kan zich vinden in de verlaging van tarieven, ook al betekent dat ook een
lastenverzwaring voor alle Zeeuwen. Zij vraagt of het mogelijk is het aantal tolvrije dagen te verhogen
binnen het bedrag van € 2 mln. dat uit de verhoging opcenten hiervoor wordt bestemd. Haar fractie
kan instemmen met het voorstel.
De heer Otte (CU) geeft aan dat zijn fractie het voorstel ongewenst vindt. Met het verhogen van de
opcenten moet terughoudend worden omgegaan. Lang niet iedereen die extra opcenten betaalt,
maakt immers gebruik van de tunnel.
De heer Harpe (GL) merkt op dat ten tijde van de verkiezingen iedere partij wel iets heeft gezegd
over de tunneltarieven. Met dit voorstel geeft het college vorm aan de gevraagde verlaging. Spreker
krijgt echter de indruk dat de directie van de NV Westerscheldetunnel er niet enthousiast over is.
Zeeuwen gaan nu betalen voor anderen, ook van buiten de provincie, terwijl er al een veelgebruikerskorting is. Hij kan zich daarom niet vinden in het voorstel. Begrijpt hij het gestelde in het dictum goed,
dat de korting pas in 2013 wordt gegeven? Wat zegt de NMA hierover?
Mevrouw Mekkaoui (PvZ) sluit in grote lijnen aan bij vorige spreker. De PvZ-fractie had hoge
verwachtingen van het voorstel, maar de Zeeuwse burger komt er bekaaid van af. Het besteden van
de rest van het bedrag dat de hogere opcenten opleveren aan infrastructuur vindt zij niet nodig.
De heer Van Beveren (GS) constateert dat de opmerkingen vooral politiek van karakter zijn. Het
pakket aan maatrelgelen die in het voorstel zijn opgenomen, is tot stand gekomen in overleg met de
NV Westerscheldetunnel. Daaruit kan niet naar believen worden 'geshopt'. Het is aan de directie
welke dagen er tolvrij zullen zijn, en de directie bepaalt de tarieven. Wel heeft het college getracht
aan allerlei wensen uit de staten tegemoet te komen. Uiteindelijk is daaruit een evenwichtig voorstel
gekomen. Het eerder tolvrij maken van de tunnel zou ook hij graag zien, maar er zijn nog teveel
onzekerheden om daarover nu besluiten over te nemen. De effectieve openstelling van de tunnel
wordt zo hoog mogelijk gehouden, maar bij ongelukken kan het vaak niet anders. De directie wil
zeker meewerken, en heeft op verzoek van het college het huidige voorstel tot verlaging gedaan. Het
is spreker niet bekend dat de NMA al dan niet zou instemmen, misschien is het iets voor de GLfractie om dit na te gaan. Dividend wordt altijd na het betreffende jaar uitgekeerd, de tekst in het
dictum is dus correct. Op een vraag van mevrouw Van Unen (SP) zegt spreker dat de Staten
uiteraard kunnen vragen om meer tolvrije dagen. Het college gaat daar alleen niet over.
De heer Schoenmakers (dir. NV WST) licht toe dat uit de € 2 mln. na de tariefsverlaging een bedrag
overblijft voor vier à zes tolvrije dagen, op basis van een weekenddag à € 50.000,--. Elke maand
en/of doordeweeks gaat de middelen te boven.
De heer De Kort (PvdA) doet de suggestie tolvrije dagen aan de T-tag te koppelen, zodat ze naar
keuze kunnen worden ingezet.
De heer Schoenmakers (dir. NV WST) antwoordt dat met tolvrije dagen alle Zeeuwen profiteren, niet
alleen de veelgebruikers.
Tweede termijn
Mevrouw Mekkaoui (PvZ) zou graag zien dat in deze bestuursperiode het tarievenbeleid nog een
keer voor herijking aan de orde wordt gesteld in Provinciale Staten.
De heer Harpe (GL) heeft nog geen antwoord op zijn stelling dat weinigen gaan betalen voor velen.
Het bedrijfsleven wordt via de systematiek van dit voorstel gesubsidieerd. De NMA kent een verbod
op het vermengen van overheidsfuncties met commerciële functies, en dat kan naar zijn mening hier
het geval zijn.
De heer Van Beveren (GS) geeft aan de dat de periode van vier jaar waarvoor het tarievenbeleid
weer op de agenda staat ook nodig is om het tunnelbedrijf zekerheid te geven. Het klopt wat de heer
Harpe zegt dat bepaalde vrachtwagens geen motorrijtuigenbelasting betalen. Het voorstel is
evenwichtig, in die zin dat meerdere groepen voordeel hebben, toeristen, kleine vrachtwagens,
motoren. Er is niet gekeken naar wie motorrijtuigenbelasting betaalt, en wie tol. Voor wat betreft de
NMA vindt hij het niet in de rede liggen om dat uit te zoeken, tenzij de commissie dit wil.
Mevrouw De Milliano (CDA) begrijpt de onduidelijkheid bij de heer Harpe over de aanvang van de
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lagere tarieven niet.
De heer Bierens (VVD) is geen voorstander van voorleggen aan de NMA. Spreker is verbaasd over
de insteek van de heer Harpe.
Het valt de heer Hijgenaar (D66) op dat de coalitiepartijen instemmen met het voorstel, maar niet
volmondig. Hij kan hen alleen adviseren om in dit geval niet in te stemmen. De D66-fractie is blij met
de tunnel, maar tegen tolheffing. Het voorstel vindt hij onlogisch, nadenken over eerder stoppen met
de tolheffing vindt hij prima. D66 overweegt een amendement in dit licht op het voorstel in te dienen
bij behandeling door de Staten.
De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende onderbouwd is voor behandeling door
Provinciale Staten.
8.

Statenvoorstel Protocol accountantscontrole 2012-2015 (FEZ-021)
De heer Werkman (VVD) zou voor wat betreft de goedkeurings- en rapporteringstoleranties graag het
totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening en een totaalbedrag aan onzekerheden in de begroting
2012 opgenomen zien. Is het mogelijk om voor de pre-audit ook speerpunten in te brengen door de
Staten?
De heer Van Beveren (GS) weet niet of het mogelijk is bedragen in plaats van percentages op te
nemen. Elk jaar komt overigens in deze commissie de accountant, waaraan speerpunten voor zijn
onderzoek kunnen worden meegegeven.
De heer De Troije (ambt. FEZ) licht toe dat de genoemde percentages wettelijk zijn. Bedragen zijn
afhankelijk van de totaalbedragen van de begroting, en het is de bedoeling dat het protocol
meerdere jaren bruikbaar is. Wel kunnen na vaststelling van de begroting 2012 de richtbedragen
worden opgenomen.
De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende onderbouwd is voor behandeling door
Provinciale Staten.

9.

Statenvoorstel Interne bevoegdheidsverdeling tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten
inzake de BV Kanaalkruising Sluiskil (FEZ-016)
Mevrouw Mekkaoui (PvZ) vraagt naar de hoogte van investeringsbedragen, waarvoor het college
gemachtigd is. Bij welke hoogte komen de Staten in beeld? Iets dergelijks geldt voor het aangaan van
geldleningen. Wie draagt de risico's hierin?
Mevrouw De Milliano (CDA) wil weten waarom de BV pas twee jaar na gereedkomen van de tunnel
wordt opgeheven.
De heer Bierens (VVD) gaat eveneens in op het ontbreken van een bovengrens op de investeringen.
Bij DELTA NV is dat wel het geval: boven een bepaald bedrag moet dat eerst aan Provinciale Staten
worden voorgelegd. Dat zou hier ook moeten gebeuren.
De heer Harpe (GL) zou graag zien dat ook een statenlid vertegenwoordiger in de algemene
vergadering van aandeelhouders kan zijn.
Mevrouw Van Unen (SP) is geen voorstander van het delegeren van alle bevoegdheden aan
Gedeputeerde Staten. Waarom is dit hier zo opgenomen?
De heer Van Beveren (GS) geeft aan dat de investeringen voor de Kanaalkruising Sluiskil zo goed
mogelijk zijn geraamd en in een ondernemingsplan zijn opgenomen. Grenzen voor de hoogte van
investeringen die de directie mag doen of die aan Gedeputeerde Staten moeten worden voorgelegd
zijn altijd arbitrair. Bij DELTA NV bijvoorbeeld moet de directie bij investeringen boven de € 10 mln.
naar de Raad van Commissarissen.
De heer Hijgenaar (D66) zou graag zien dat er heldere afspraken worden gemaakt over het niveau
waarboven investeringen aan Provinciale Staten moeten worden voorgelegd.
De heer Van Beveren (GS) heeft daar in principe geen bezwaren tegen.
De heer Daane (ambt. FEZ) vult aan dat het meeste van de investeringen al zijn opgenomen in het
door Provinciale Staten vastgestelde krediet voor aanleg van de Kanaalkruising Sluiskil. De BV wordt
op basis van voorschotten door de provincie gefinancierd, en hoeft dus niet bij een bank te lenen.
Mevrouw Mekkaoui (PvZ) en de heer Hijgenaar (D66) wijzen erop dat hiermee een plafond ontbreekt,
en eigenlijk blanco cheques worden afgegeven. Daar zijn ze geen voorstander van.
De heer Van Beveren (GS) is bereid het voorstel in deze zin aan te passen. Dat statenleden niet in
de algemene vergadering van aandeelhouders zitting hebben is een gevolg van het statenbesluit om
deelnemingen van de provincie meer op afstand te zetten. Het risico van alles wat bij de BV gebeurt
ligt uiteindelijk bij de provincie. De opheffingsdatum van de BV heeft te maken met de contractuele
onderhoudsperiode van twee jaar.
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De voorzitter concludeert dat het voorstel, mits volgens de toegezegde wijze aangepast, voldoende
onderbouwd is voor behandeling door Provinciale Staten.
10. Presentatie eindrapport evaluatie Zeeuws jeugdzorgbeleid en onderzoek effectiviteit van de
jeugdzorg, door de heer A. van Montfoort en/of de heer R. van Vianen
Deze presentatie wordt doorgeschoven naar de vergadering van 4 november a.s.
11. Conceptverslag vergadering commissie Bestuurlijke en Financiële Zaken van 9 september 2011 met
Advies aan Presidium
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
12. Toezeggingenlijst, hierbij betrekken (ter kennisneming):
Brief GS van 23 augustus 2011 met stand van zaken bezuinigingen Zeeuwse Bibliotheek
De heer Harpe (GL) geeft aan hij zijn motie over dit onderwerp destijds heeft ingetrokken, omdat het
college de inhoud onderschreef en de toezegging deed een nota toe te zenden over hoe de kwaliteit
van de Zeeuwse Bibliotheek te behouden. Dat is hierin niet meegenomen.
De heer Van Gent (VVD) beziet de samenwerking van de Zeeuwse Bibliotheek en Scoop met enige
argwaan. In het antwoord op desbetreffende artikel 44-vragen staat dat er één kennisinstelling komt,
een wezenlijk verschil, en wordt er niets meer gezegd over de provinciale kerntaken. Enerzijds lijkt
het dat de samenwerking nog wordt onderzocht, en anderzijds wordt het gezien als dé oplossing voor
problemen van de Zeeuwse Bibliotheek.
Deze brief wordt ter behandeling doorgeschoven naar de vergadering van 4 november a.s., met het
verzoek bovenstaande vragen en opmerkingen in de beantwoording door GS te verwerken.
Brief GS van 27 september 2011 met nieuwsbrief Zeeuwse lobbyist in Den Haag
Deze brief wordt ter behandeling doorgeschoven naar de vergadering van 4 november a.s.
De voorzitter concludeert dat de commissie instemt met het afvoeren van de commissietoezeggingen
nr's. 92, 109, 12 en 19 en motie nr. 1. De rest blijft staan.
13. Volgende vergadering: vrijdag 4 november 2011, om 9.30 uur. Voor deze vergadering worden twee
dagdelen uitgetrokken.
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12.30 uur.
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ADVIES
statencommissie
Advies van de vergadering van de Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn van
7 oktober 2011 aan het Presidium ter voorbereiding van de statenvergadering van 11
november 2011

In deze commissievergadering zijn de volgende statenvoorstellen behandeld:

1.

Statenvoorstel Programmabegroting 2012 inclusief meerjarenraming

FEZ-015

De commissie is van mening dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten, voor wat betreft de onderdelen die in deze
commissie aan de orde zijn geweest.
2.

Statenvoorstel Begroting 2012, incl. meerjarenraming 2013-2015 van het Provinciaal
Fonds Nazorg Stortplaatsen Zeeland

FEZ-017

De commissie is van mening dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten.
3.

Statenvoorstel Verhoging opcenten Motorrijtuigenbelasting ten gunste van verlaging
toltarieven Westerscheldetunnel

FEZ-018

De commissie is van mening dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten.
4.

Statenvoorstel Protocol accountantscontrole 2012-2015

FEZ-021

De commissie is van mening dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten.
5.

Statenvoorstel Interne bevoegdheidsverdeling tussen Gedeputeerde Staten en
Provinciale Staten inzake de BV Kanaalkruising Sluiskil
Onder de voorwaarde dat het statenvoorstel wordt gewijzigd, in die zin dat er een
bovengrens wordt gesteld aan het bedrag waarvoor Gedeputeerde Staten bevoegd zijn
een besluit te nemen, vindt de commissie het voorstel voldoende onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten.

MIDDELBURG, 11 oktober 2011
De commissie voornoemd,

Mw. M.E. Trimpe, commissiegriffier

FEZ-016

