AGENDA
statencommissie
Conceptverslag van de openbare vergadering van de Commissie Bestuur, Financiën
en Welzijn, gehouden in de Louise de Colignyzaal op 7 september 2012 van 9.30 tot
11.50 uur
Voorzitter:

J.M. Meulenberg-op 't Hof

Aanwezig zijn de (plv.)
Leden:

A. Beekman, C.W. Bierens, J.J. van Burg, T. Van Gent, R. Haaze, L. Harpe,
J.C. Hessing, A. Hijgenaar, R.F.M. de Kort, , P.C.A. de Milliano-van den
Hemel, E.D. de Neef, G.D. Roeland, G. Van Unen en J. Werkman

Tevens zijn aanwezig:

C. Van Beveren, G.R.J. van Heukelom en B. De Reu (GS), W. Veldhuis
(Deloitte) en M.E. Trimpe (commissiegriffier, verslag)

Afwezig zijn de leden:

F. Babijn (CDA), E.R. Bak, P. Van Dijk en A. Evertz

1.

Opening en mededelingen van de voorzitter
De voorzitter meldt dat in het concept-vergaderschema voor volgend jaar deze commissie twee keer
op donderdag is ingepland. De commissie vindt dat bezwaarlijk, en zou minstens willen zien dat
commissie REW dan ook een keer op een andere dag bijeenkomt. Tevens wordt besloten de
commissievergadering op 30 november a.s. , 's-middags, waarin een aantal grote statenvoorstellen
aan de orde komen, niet te verschuiven. Indien nodig wordt langer doorvergaderd.
De besturen van Scouting Zeeland, Splinter, Zeeuws Vrouwenplatform en Zeeuwse Vereniging van
Kleine Kernen nodigen de statenfracties op 25 september a.s. uit voor een bijeenkomst over de
gevolgen van de bezuinigingen, locatie is de Zeeuwse Bibliotheek.
Er wordt een inloopspreekuur georganiseerd voor statenleden over de begroting 2013, eind
september of de eerste dagen van oktober, met informatiebijeenkomst. De commissie wordt daarover
via de mail verder geïnformeerd.
Mevrouw Van Scheyen (D66) legt als burgercommissielid de eed af.

2.

Vaststellen agenda
Op verzoek van de heer Hessing (NZ) wordt agendapunt 9 doorgeschoven naar de volgende keer.

3.

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
• Mededelingen van gedeputeerden
De heer Van Beveren (GS) heeft deze maand een gesprek met Standard & Poor's over de rating
van DELTA NV. Hij zal dit aan de commissie terugkoppelen.
De heer De Reu (GS) meldt dat de gesubsidieerde instellingen in het kader van de nieuwe
cultuurnota erover zijn geïnformeerd dat 2013 een overgangsjaar wordt. Voor daarna worden
geen verwachtingen gewekt. Er zijn voor 2013 wel extra middelen nodig, maar waar mogelijk
worden subsidies beëindigd. Spreker zal bij behandeling van de cultuurnota in de commissie
uitgebreid de commissie informeren.
• Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
Mevrouw De Neef (PvZ) vraagt naar de mogelijke bijdrage van de provincie aan de investering in
de Kop van Noordstraat in Terneuzen.
De heer De Reu (GS) deelt mee dat met gemeenten is gesproken over investeringen die de
steun van de provincie nodig hebben. Een daarvan is Terneuzen, wat al langer in de la ligt. GS

Conceptverslag van de commissie Bestuur, Financiën en Welzijn van 7 september 2012

Pagina 1 van 5

hebben het voornemen dit in de Najaarsconferentie te bespreken en daarna een voorstel aan
Provinciale Staten te doen. De wethouder van Terneuzen heeft hiervan al mededeling gedaan
aan de pers.
De heer Hijgenaar (D66) vraagt of het subsidiëren scootmobielles een provinciale taak is, en naar
de subsidiëring van een project van het ZAJK 'Boer zoekt buur' uit onder meer het budget voor
duurzame ontwikkeling.
De heer Van Beveren (GS) antwoordt dat scootmobielles in het kader van de provinciale taak
verkeersveiligheid wordt gesubsidieerd. Het college stimuleert het project 'Boer zoekt buur',
omdat het boeren de gelegenheid geeft om hun buren zonnepanelen te laten installeren op het
bedrijf, waarbij de buur energie en landbouwproducten krijgt in ruil voor een investering in de
zonnepanelen.
Op een vraag van de heer Harpe (GL) zegt de heer Van Heukelom (GS) toe de commissie
schriftelijk te informeren over oorzaak, onderzoek en gevolgen van de bacteriologische
1
verontreiniging van het zwemwater bij o.a. Ritthem .
•

•

4.

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
De heer Van Gent (VVD) vraagt naar een toegezegd bedrag voor de Timmerfabriek in Vlissingen.
Een eerdere poging Omroep Zeeland in dit gebouw te vestigen is niet doorgegaan. Wat zijn de
financiële risico's?
De heer De Reu (GS) geeft aan dat het project Timmerfabriek op dezelfde wijze tot stand is
gekomen als de Kop van de Noordstraat in Terneuzen. Gemeente Vlissingen vraagt om steun bij
de transformatie van het Scheldekwartier, en draagt zelf ook bij. Tegelijkertijd wordt al geruime
tijd gekeken naar een plaats waar beeldende kunst in één organisatie op één locatie kan worden
gevestigd. GS willen met een positieve insteek hier naar kijken, en dat ter instemming aan
Provinciale Staten voorleggen. Het haalbaarheidsonderzoek is nog niet gereed, maar wordt zodra
mogelijk met reactie van het college aan de staten toegezonden.
De heer Hijgenaar (D66) vraag tof de betreffende instellingen nu een huisvestingsprobleem
hebben. De heer De Reu (GS) ziet dat de organisaties meer een financieringsprobleem hebben.
De heer Harpe (GL) vraagt naar de toekomstige bestemming van het pand Het Groene Woud,
nadat de provinciale medewerkers zijn verhuisd.
De heer Van Heukelom (GS) deelt mee dat er enkele gegadigden zijn om het pand aan te kopen.
Er is nog geen overeenkomst afgesloten.
Mevrouw De Neef (PvZ) vraagt naar de bijeenkomst over de Zeeuwse ziekenhuiszorg.
De heer Van Heukelom (GS) zegt dat de beide ziekenhuisdirecteuren inmiddels willen
meewerken, mits de conferentie in een brede context plaatsvindt. De organisatie is verder al een
eind rond, spreker verwacht binnenkort meer helderheid te geven. Mevrouw De Neef (PvZ)
betreurt het dat de bijeenkomst wat vertraagd is.
Vaste terugkerende agendapunten: IPO in relatie tot provinciefinanciën: de heer Hamelink wordt
als lid van de IPO-delegatie gevraagd een volgende vergadering verslag te doen van de IPOledenvergadering.

Gelegenheid om in te spreken
2

Mevrouw Boogerd-Quaak spreekt in als voorzitter van de Boerderijenstichting Zeeland .
De heer Haaze (PVV) vraagt naar de samenwerking met gemeenten, bijvoorbeeld met de
welstandstoets. Mevrouw Boogerd-Quaak licht de samenwerking toe met een voorbeeld. Er veel
specifieke kennis nodig voor specifieke streekeigen elementen.
5.

Voorbespreking accountantscontrole over jaarrekening provincie 2012 in aanwezigheid van de
accountant
De heer Veldhuis licht kort de werkzaamheden van de accountant en de aandachtspunten toe.
Mevrouw Van Unen (SP) zou graag zien dat eerder in een jaar bekend is waar er te ruim begroot is,
zodat dit geld op een goede manier voor een ander doel wordt ingezet. Hoe is dat te realiseren?
De heer Hessing (NZ) heeft begrepen dat in de binnenkort te behandelen Algemene
Subsidieverordening ASV wordt bepaald dat over subsidies tot € 10.000 geen verantwoording hoeft
te worden afgelegd. en vraagt of dat terecht is. Verder zat bij de Voorjaarsnota een bijlage met het
verloop van de algemene reserve. Baten van Zeeland Seaports over 2011 worden in 2012

1
2

Zie bijlage 1
Zie bijlage 2.
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verantwoord. Op een vraag antwoordde het college dat dit voorschrift is van de accountant.
De heer Beekman (CU) vraagt wie de grens van 25 procent rapporteringstolerantie heeft vastgesteld.
Hij vindt tien procent al hoog. In hoeverre speelt bij het aandachtspunt inrichting van de provinciale
organisatie de kerntakendiscussie een rol?
De heer Van Burg (SGP) vraagt of de risicobeheersing van grote projecten voldoende is afgedekt.
Het gaat ook om deelnemingen, terwijl het in de bouwsector niet zo goed gaat.
De heer Veldhuis antwoordt dat via tussentijdse begrotingswijzigingen overschotten op een andere
manier worden ingezet. In theorie sluit een jaarrekening op nul, maar elk jaar weer blijken er
overschotten te zijn. De ontbrekende verantwoording bij subsidies tot € 10.000 is ook nu al onderdeel
van de ASV, en heeft haar achtergrond in het verlichten van administratieve lasten. Dat betekent niet
dat de provincie een sinterklaas is. In de subsidievoorwaarden staan voldoende richtlijnen.
Afzonderlijk zal de heer Veldhuis de vraag over de verantwoording van de baten van Zeeland
3
Seaports in een ander jaar beantwoorden . De hoogte van de rapporteringstolerantie komt uit het
eigen protocol van de provincie Zeeland. De accountants signaleren ook kleinere afwijkingen. De
aandacht voor de nieuwe organisatie richt zich met name op de kwaliteit van de financiële
beheersing, dus functiescheiding en de controlfunctie. Om de risico's van grote projecten te beperken
spreekt de accountant met medewerkers van FEZ en de projectleiders over de risicorapportages, en
controle en bewaking van de (financiële) voortgang, plus de economische crisis.
De voorzitter concludeert dat de accountscontrole voldoende is behandeld.
6.

Statenvoorstel Verordening vertrouwenscommissie benoeming cvdK Zeeland (SGR-26)
De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende onderbouwd is voor behandeling in Provinciale
Staten op 17 september aanstaande.

7.

Statenvoorstel Profielschets cvdK Zeeland (SGR-25)
Mevrouw De Neef (PvZ) stelt dat haar fractie voorstander is van een commissaris van de Koningin
zonder bijbanen, hoewel het hebben van contacten belangrijk is. Teveel bijbanen maken dat iemand
zich niet voor honderd procent kan inzetten voor Zeeland.
De heer Beekman (CU) ziet juist de meerwaarde van contacten van binnenuit van een commissaris
van de Koningin.
De heer Hessing (NZ) geeft aan dat zijn fractie cumulatie van functies onwenselijk vindt. Spreker mist
'ondernemend' als kwalificatie waaraan de nieuwe bestuurder moet voldoen.
De heer De Kort (PvdA) vraagt of aan de vacaturetekst de voorkeur voor een vrouw wordt
toegevoegd.
Mevrouw De Milliano (CDA) en de heer Beekman (CU) werpen tegen dat het om de beste kandidaat
gaat.
De heer Roeland (SGP) licht toe dat in de voorbereiding de bijbanen aan de orde zijn geweest. In
principe besluit de commissaris van de Koningin zelf over zijn/haar nevenfuncties, maar een
verstandige bestuurder laat de mening van de staten wel meewegen. Dit is iets om in gesprekken
met kandidaten aan de orde te stellen. Spreker vindt het niet verstandig in de profielschets daar
verder op in te gaan. De commissaris van de Koningin meldt immers tevoren aan het Presidium
welke nevenfuncties hij wil aanvaarden. Zeeland heeft behoefte aan een commissaris met netwerk,
nevenfuncties kunnen daar een grote bijdrage aan geven. Uiteraard betreft het dan geen
nevenfuncties met een zodanige omvang dat het andere werk of de Zeeuwse belangen worden
geschaad. De evenementen waar de commissaris voortrekker van is, zijn de FFA en de Oesterpartij.
De heer Bierens (VVD) geeft aan – als beoogd voorzitter van de vertrouwenscommissie – te streven
naar de beste kandidaat voor Zeeland. Daarbij wil niemand de naam benoemd te zijn wegens het
vrouw zijn. De kwalificatie 'ondernemend' is op zich mogelijk, maar wel binnen een collegiaal bestuur,
en in de duale verhouding met Provinciale Staten.
De heer Roeland (SGP) vult aan dat ondernemers zeker commissaris kunnen worden , maar het
afbraakrisico van een persoon zonder politieke ervaring is wel erg hoog.
De heer Hijgenaar (D66) doet de suggestie met de kandidaat over de nevenfuncties af te spreken dat
de mening van de staten niet geheel vrijblijvend is.
Mevrouw Van Unen (SP) geeft aan zich in de tekst over de nevenfuncties te kunnen vinden: ze
moeten passend bij het ambt zijn. Daaraan zal zij in de vertrouwenscommissie steeds op aandringen.
De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende onderbouwd is voor behandeling in Provinciale
Staten op 17 september aanstaande

3

Via de mail op 9 september jl. antwoord toegezonden.
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8.

Brief Boerderijenstichting Zeeland van 21 juni 2012 over bezuinigingen
De heer Van Burg (SGP) geeft aan dat zijn fractie nog steeds enthousiast is over cultuurhistorisch
erfgoed.
Mevrouw De Neef (PvZ) waardeert de inspraakreactie. De staten moeten oog hebben voor dergelijke
kleine organisaties.
De heer De Reu (GS) wijst op het onderscheid tussen de gelieerde instellingen als de Zeeuwse
Bibliotheek, SCEZ en Scoop, die in de kerntakendiscussie vallen, en de kleinere organisaties, die uit
de cultuurnota worden gesubsidieerd.. Om dit moment wordt nog gekeken hoe vooraf met hen in het
gesprek kan worden gevoerd, voordat de cultuurnota ter behandeling naar Provinciale Staten gaat.
De voorzitter concludeert dat de brief voldoende is behandeld.

9.

Brief GS van 19 juni 2012 met eindrapportage audits SCEZ, SportZeeland en Klaverblad/Adesse
Deze brief wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

10. Brief GL van 28 juni 2012 over biomassacentrale
Hierbij betrekken: afschrift brief DELTA NV van 28 augustus 2012 aan GL Statenfractie
De heer Harpe (GL) stelt voor deze brieven te betrekken bij de op te stellen aandeelhoudersstrategie.
De voorzitter concludeert dat hier wordt ingestemd.
11. Brief gemeente Terneuzen van 4 juni 2012 met motie gemeenteraad over tolheffing
Westerscheldetunnel
De heer De Kort (PvdA) staat qua inhoud achter de motie van de gemeenteraad van Terneuzen.
De heer Roeland (SGP) vindt de motie op zich aansprekend, maar in het licht van de geschiedenis
ziet hij geen mogelijkheid al snel met tolheffing te stoppen. In de Najaarsnota zal in ieder geval de
schaarste zo goed mogelijk moeten worden verdeeld.
De heer Bierens (VVD) stelt voor de motie te betrekken bij de verdere kerntakendiscussie. Zijn fractie
zou graag zien dat de Westerscheldetunnel eerder tolvrij wordt, mits dat verantwoord kan. Rond 2017
kan worden bekeken hoeveel overrendement de tunnel oplevert, en hoeveel eerder de tunnel tolvrij
kan worden gemaakt. Daarvoor moet dan wel de Tunnelwet gewijzigd worden.
De heer Harpe (GL) merkt op dat alle statenleden daarvan voorstander zijn.
De heer Roeland (SGP) is er geen voorstander van om de tolperiode of de tunneltarieven nu weer
tot onderwerp van discussie te maken, en verwachtingen te wekken.
De heer Bierens (VVD) meent dat, nadat de Sluiskiltunnel gerealiseerd, nieuwe prognoses voor het
eindtijdstip van de tolheffing gemaakt kunnen worden. Dat zal vermoedelijk voor 2033 zijn.
Mevrouw De Neef (PvZ) steunt het pleidooi van de VVD-fractie.
De heer Hessing (NZ) vindt de motie van Terneuzen vlees noch vis, en pleit ervoor de kosten van de
fast ferry wel ten laste van de concessie Openbaar Vervoer te brengen. Na 150 passages moeten
veelgebruikers ook achteraf voor deze ritten gecompenseerd worden en niet alleen voor de ritten na
e
de 150 . Hij ziet daarover graag een statenvoorstel tegemoet van het college. Verder steunt hij de
VVD-fractie.
Mevrouw De Milliano (CDA) doet de suggestie aan de heer Hessing (NZ) te komen met een
initiatiefvoorstel. Ook haar fractie wil graag de tunnel eerder tolvrij zien. Spreekster kan zich vinden in
de verheugend raadsbrede motie.
De heer Van Beveren (GS) constateert dat motie vooral gericht is op de kosten van de fast ferry.
Voor de kosten van de fast ferry zijn meerdere mogelijkheden, en de discussie daarover komt terug
bij de kerntakendiscussie. Spreker vraagt de commissie niet direct de tunneltarieven en de
veelgebruikerskorting weer ter discussie te stellen, maar af te wachten wat na een paar jaar de
gevolgen zijn voor de vervoersbewegingen. Pas nadat de Sluiskil tunnel klaar is kan worden gekeken
naar het tijdstip van tolvrij maken.
De heer Hijgenaar (D66) draagt aan dat sparen voor eerder tolvrij maken niet hoeft te wachten tot
2017, en niet beperkt hoeft te blijven tot de extra tunnelinkomsten. Beheer en onderhoud hebben ook
middelen nodig, en dat moet ook een plek in de discussie krijgen. Spreker merkt op dat de motie van
Terneuzen is gesteund door partijen die in Provinciale Staten initiatieven van D66 op hetzelfde
gebied niet hebben onderschreven.
De heer Hessing (NZ) werpt tegen dat het aantal passages voor de veelgebruikerskorting wel is
veranderd, in tegenstelling tot wat de gedeputeerde nu vraagt.
De heer Van Beveren (GS) geeft aan dat dit een afspraak is geweest met de staten om dit te doen.
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De kosten van beheer en onderhoud van de tunnel vallen een in groot pakket met ook wegenruil met
het rijk. Het geheel is nog niet zo simpel als het misschien lijkt.
De voorzitter concludeert dat de brief voldoende is behandeld.
12. Conceptbesluitenlijst vergadering 14 juni 2012
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
13. Toezeggingenlijst, hierbij betrekken:
Brief GS van 5 juni 2012 met afhandeling motie 6 over Borssele-convenant
De commissietoezeggingen nr's. 29, 52, 54, 64, 65, 66 en 67 worden afgevoerd. De commissie
adviseert de PS-toezeggingen nr's. 3, 53, 54 en 76 en moties nr's. 73, 3, 6 en 9 als afgehandeld aan
te merken.
14. Volgende vergadering: vrijdag 5 oktober 2012, om 9.30 uur
Op verzoek van de heer Hessing (NZ) en de heer Hijgenaar (D66) wordt de brief van GS ter
kennisneming nr. 2 over integraal jeugdbeleid de volgende vergadering geagendeerd. Mevrouw Van
Unen (SP) stelt voor de brieven van GS ter kennisneming nr's. 3 en 4 te behandelen in november,
wanneer de kerntakendiscussie en cultuurnota op de agenda staan.
De heer Hessing (NZ) vraagt over brief van GS ter kennisneming nr. 1, met jaarverslag 2011 van NV
Westerscheldetunnel, over de huidige situatie rond de inhuur van uitzendkrachten bij de NV
Westerscheldetunnel en de mate c.q. tijdstip waarin zij vast bij de NV in dienst komen.
4
De heer Van Beveren (GS) zegt toe dit via het verslag te beantwoorden .
15. Sluiting om 11.50 uur.

4

De NV Westerscheldetunnel heeft een beperkt aantal tolgaarders in dienst. Met deze tolgaarders wordt de
basisbezetting ingevuld en daarnaast doet zij een beroep op uitzendkrachten. Deze uitzendkrachten
worden afhankelijk van verlof en ziekte van de vaste medewerkers flexibel ingezet. Bovendien is dit de
flexibele schil waarmee drukte in de zomermaanden en in weekenden eenvoudig kan worden opgelost.
De NV Westerscheldetunnel heeft geen voornemen om deze tolgaarders in dienst te nemen. Door de
populatie uitzendkrachten regelmatig te wisselen wordt voorkomen dat tolgaarders langdurig uitvallen.
Een deel van de kosten in 2011 zijn doorbelast en verantwoord onder overige bedrijfsopbrengsten en een
deel van de kosten betreffen de voorbereidingen van de aanbestedingen van het nieuwe
onderhoudscontract.
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Aan
Betreft
Opgesteld door

Provinciale commissie van Bestuur Financiën en Welzijn
Negatief zwemadvies zwemwateren Zeeland
M. Bil en R. van Nispen, afdeling Water & Natuur, cluster Water

Oorzaak negatief zwemadvies Stavenisse en Ritthem.
Op 6 September 2012 heeft Rijkswaterstaat contact met de provincie Zeeland opgenomen conform
het landelijk vastgestelde zwemwaterprotocol over de tweewekelijkse bemonsteringen van de
zwemwaterkwaliteit. Zowel bij Stavenisse als bij Ritthem werden te hoge concentraties aan
Intestinale Enterakokken of ziekteverwekkende bacteriën aangetroffen. Deze bacteriën zijn
afkomstig van menselijke- en dierlijke ontlasting. Op het moment dat mensen daar gaan zwemmen
en water inslikken kunnen mogelijk (ernstige) gezondheidsklachten als buikpijn en diarree ontstaan.
Om elk gezondheidsrisico uit te sluiten wordt op voorhand een negatief zwemadvies afgegeven in
afwachting van uitslagen afkomstig van een verplichte her bemonstering van het water.
Op 10 september zijn de nieuwe resultaten van Rijkswaterstaat ontvangen op basis van de
uitgevoerde verplichte her bemonstering. Daarbij bleek dat alle bacteriologische waarden voldoen
aan de norm zodat de eerder uitgevaardigde negatieve zwemadviezen van Stavenisse en Ritthem
weer zijn ingetrokken.

Onderzoek
Achtergrond onderzoek in samenwerking met Rijkswaterstaat naar de oorzaak van het overschrijden
van de Intestinale Enterakokken norm bij Stavenisse en Ritthem heeft niets specifieks opgeleverd.
Zowel voor Ritthem als Stavenisse was er geen sprake van extreme neerslag door regen in de
voorgaande periode waardoor riool overstorten zijn gaan werken. Voor Ritthem kan een mogelijke
storing van de Rioolwaterzuivering (RWZI) van het waterschap tussen Vlissingen en Ritthem geleid
hebben tot verhoogde bacteriologische waarden. Het water afkomstig van deze RWZI wordt met het
overige oppervlaktewater dat afkomstig is vanuit de polder uiteindelijk via een spuikom en een
gemaal verpompt naar de Westerschelde. Navraag bij het waterschap Scheldestromen wijst uit dat
er gedurende de voorgaande periode geen storingen zijn geweest in het zuiveringsproces van de
betreffende RWZI. Gedurende 2011 is door Rijkswaterstaat uitgebreid onderzoek verricht naar de
mogelijke invloed van deze RWZI op de zwemwaterkwaliteit. Aanleiding daarvoor was een verplicht
omgevingsonderzoek voorgeschreven vanuit de E.U. zwemwaterrichtlijn. Meetresultaten van zowel
het binnenwater als van de Westersehelde rondom de RWZIIieten daarbij geen verhoogde
bacteriologische waarden zien.
Andere mogelijkheden die bacteriologische normoverschrijdingen kunnen veroorzaken zijn lozingen
van zeeschepen van huishoudelijk afvalwater ter hoogte van de zwemwaterlocatie, de aanwezigheid
van grote aantallen watervogels. Dergelijke hogere aangetroffen bacteriologische gehaltes zijn
incidenteel van aard en verdwijnen binnen 24 uur door getijdewerking (verdunning).

Vervolg
Door de constatering van verhoogde gehaltes wordt de waterkwaliteit ter hoogte van de
zwemlocaties gevolgd. Doel hiervan is om na te gaan of sprake is van een eenmalige overschrijding of
een structurele overschrijding. Bij een structurele overschrijding van een norm of normen
Als de meting vaker boven de norm komt dan zal de gemiddelde kwaliteit van de zwemlocatie
omlaag gaan en dan zal de waterbeheerders onderzoek moeten doen naar de oorzaak en ook
maatregelen moeten treffen om overschrijdingen in de toekomst te voorkomen.

Samenvatting inspraakbijdrage bij de Connnissie Bestuur, Financiën en Welzijn
dd. 7 september 2012 door de Boerderijenstichting Zeeland door J.l.A. Boogerd-Quaak
Voorzitter.

De BSZ wil nogmaals haar bezorgdheid uitspreken over de te verwachten bezuinigingen en de
daarbij gevolgde procedure.
Onze brief dateert van 21 juni jl.
Ondertussen brief ontvangen van 20 juli 2012.
Procedure:
In deze briefwordt een koppeling gelegd tussen de kerntaken discussie en de conceptnota
cultuur beleid. Tussen begin september en november zal met betrokkenen overleg worden
gevoerd waarna het beleid in december in de staten wordt vastgesteld.
In dit verband willen wij u vragen om te bevorderen dat ook overleg wordt gevoerd met
relatiefkleine instellingen zoals de boerderijenstichting.
Alhoewel wij samenwerken met de SCEZ en SLZ zijn wij een zelfstandige organisatie.
Rol SCEZ en daaraan gekoppelde steunfunctie:
Een 10 taljaren geleden heeft het toenmalige bestuur van de Boerderijen Stichting te horen
gekregen dat naast een kleine stimuleringsbijdrage de steunfunctie ondergebracht zou worden
bij de SCEZ. Hiertoe werden door de provincie prestatieafspraken gemaakt met de SCEZ.
Deze afspraken werden overigens niet direct met de B.ST. gecommuniceerd. Op basis hiervan
hebben wij weer een contract met de SCEZ voor een minimale ondersteuning , zoals het
fungeren als postadres en samenwerking m.b.t de boerderijenlijn en het erfgoed meldpunt.
Daartoe woont 1 medewerker de vergaderingen van de B.ST. bij. Wij willen onder uw
aandacht brengen dat de ondersteuning van meet af aan al minimaal was. Dus halveren
hiervan maakt dat er geen sprake meer is van ondersteuning.
Subsidie kleinere organisaties.
Wij hebben in de beleidsvoornemens gelezen dat de provincie zal stoppen met het subsidiëren
van belangenbehartiging. De definitie van belangen behartiging ontbreekt echter.
Oppervlakkig gezien zouden wij onder die noemer weggevaagd kunnen worden.
Het overgrote deel van onze werkzaamheden bestaat echter uit het geven van voorlichting
over en aandacht vragen voor het belang van de cultuurhistorie van een behoorlijk aantal
boerderijen met de daarbij behorende erven. Het geven van adviezen om dit belang te
waarbor~en zowel. aan eig~naren als aan overheden en het slechten van belemmeringen.
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Wij begrijpen dat u moet bezuinigen maar willen er toch op wijzen dat organisaties als de
onze kans zien om met minimale middelen een forse bijdrage te leveren aan het belang van de
cultuurhistorie en daar ook middelen voor weten te genereren uit andere bronnen. Terwijl we
ook veel informatie kunnen delen via de landelijke organisatie.
Indien hiervoor normale consultantie tarieven betaald zouden moeten worden dan denk ik dat
de provincie aanzienlijk duurder uit is.
Voorbeelden noemen :

ADVIES
statencommissie

Provincie Zeeland

Advies van de vergadering van de Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn van
7 september 2012 aan het Presidium ter voorbereiding van de statenvergadering van 17
september 2012

In deze commissievergadering zijn de volgende statenvoorstellen en brief ter afhandeling van een motie
behandeld:

1.

Statenvoorstel Verordening vertrouwenscommissie benoeming cvdK

SGR-26

De commissie is van mening dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten.
2.

Statenvoorstel Profielschets cvdK Zeeland

SGR-25

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

Brief GS van 5 juni 2012 met afhandeling motie 6 over Borssele-convenant
De commissie is van mening dat de motie hiermee voldoende is afgehandeld.

MIDDELBURG, 7 september 2012
De commissie voornoemd,

Mw. M.E. Trimpe, commissiegriffier
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