AGENDA
statencommissie

Agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Bestuur, Financiën en
Welzijn in de Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg
op 22 februari 2013, 9.30 uur

1.

Opening en mededelingen van de voorzitter

2.

Vaststellen agenda

3.

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

-/-

•

Mededelingen van gedeputeerden

•

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag

•

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de
agenda staan (vóór donderdag 21 februari a.s. om 9.30 uur aanleveren)

•

vaste terugkerende agendapunten: IPO in relatie tot provinciefinanciën
-

4.

Openbare besluitenlijst vergadering IPO-bestuur 31 januari te Den Haag
met bijlagen

Gelegenheid om in te spreken

5.

X

SGR-36A

Bijgesteld initiatiefvoorstel D66, PVV, PvZ en PvdA met referendumverordening

6.

X

13000309

Brief van de gemeente Middelburg van 4 januari 2013 over de motie over het
(dreigende) vertrek van Rijksdiensten

7.

-/-

8.

X

13002762

Brief GS van 29 januari 2013 over oprichting van en deelname aan de RUD
Zeeland

9.

X

13002158

Brief GS van 22 januari 2013 over financieel onderhandelingsakkoord IPO

10.

X

12078143

Brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14
december 2012 over financieel toezicht: vorm en bevindingen

11.

X

12027577

Brief GS van 20 november 2012 met beleidsdocument Koers 2013

Veranderingen in de regio-indeling, discussie op verzoek van de heer L. Harpe,
GroenLinks (bijgevoegd)
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12.

X

Conceptverslag vergadering 11 januari 2013 met Advies aan Presidium

13.

-/-

Toezeggingenlijst

X

12076958

Brief GS van 22 januari 2013 met aanbevelingen accountant (afhandeling
toezegging)

14.

Volgende vergadering: vrijdag 5 april 2013, om 9.30 uur

15.

Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie

1

1.

X

12078331

Brief GS van 18 december 2012 over reorganisatie en huisvesting van de nieuwe
organisatie

2.

X

12078332

Brief GS van 18 december 2012 met stand van zaken voorbereiding
structuurfondsen

3.

X

13001225

Brief Rekenkamer Zeeland van 20 december 2012 met onderzoeksprogramma
2013

4.

---

Nieuwsbulletin De SCOOP op … grenzen verleggen, december 2012

1

De voorzitter of de meerderheid van de commissie kunnen deze stukken ter behandeling agenderen voor de eerstvolgende
commissievergadering.
-/X
V

--

Bijgevoegd
Reeds in uw bezit
Volgt
Ligt ter inzage bij Statengriffie, Balans 25, kamer P 0.03.
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Agendapunt 7, Veranderingen in de regio-indeling

Plasterk komt met integrale visie op openbaar bestuur
21 december 2012
Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken werd veel
gesproken over de decentralisatie- en schaalvergrotingsplannen van minister Ronald
Plasterk (PvdA). Uiteraard kwam daarbij de mogelijke opschaling van provincies aan de
orde. Plasterk hield de Tweede Kamer voor dat het de regering vooral gaat om de kracht
van het decentrale bestuur te vergroten. Anderzijds moet die ook niet te groot worden.
Het gaat de minister om een evenwichtige verhouding tussen gemeenten en landsdelen
en tussen landsdelen onderling. Provincies, buiten de noordelijke Randstad, worden
gevraagd om met voorstellen te komen voor de toekomstige vorming van landsdelen.
Samenvoeging van provincies zorgt volgens Plasterk niet alleen voor
efficiencyverbetering, maar is ook nodig omdat de schaal van de provinciale opgaven in
steeds mindere mate aansluit bij de bestuurlijke schaal van provincies. Deze
schaalvergroting van bovenaf kon rekenen op heel wat verzet van de fracties van CDA,
PVV en SP. Madeleine van Toorenburg (CDA) sprak van ‘tekentafeldemocratie’. De
minister deed uiteindelijk de toezegging om begin 2013 per brief met een visie op het
openbaar bestuur te komen.
Verder deed kondigde Plasterk aan te komen met een nieuw beleidskader gemeentelijke
herindeling, met een ruimere rol voor de provincies en komt hij begin 2013 met
voorstellen om de waterschappen uit de Grondwet te halen. Ook komen er voorstellen
om de Kieswet en de Waterschapswet aan te passen, zodat de verkiezingen voor de
Waterschappen en Provinciale Staten kunnen samenvallen.
In een schriftelijke reactie op Kamervragen liet de nieuwe minister zich uit over de
materieel gesloten huishouding voor provincies, die in het Regeerakkoord is
aangekondigd. “Ik vat die gesloten huishouding op als een focus en dus beperking van
provincies op hun kerntaken zoals ruimte, natuur, economie, verkeer, vervoer en wellicht
ook cultuurhistorie”. Volgend jaar wil hij hierover afspraken maken met IPO. “Ik heb er
vertrouwen in dat dat gaat lukken, want provincies pakken dit zelf ook al op zoals blijkt
uit het Profiel Provincies van het IPO”. Een grondwetswijziging is voor de regering niet
aan de orde, schrijft Plasterk.

