Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Alex Hijgenaar (D66) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL

statenstukken

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2013 nummer 377.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Directie Zeeuwse
Bibliotheek
(ingekomen 21-10-2013) Alex Hijgenaar

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1.

Heeft u kennis genomen van de situatie
bij de Zeeuwse Bibliotheek?

1.

Ja

2.

Deelt u met onze fractie de mening dat
de huidige gebeurtenissen onwenselijk
zijn?

2.

Het is statutair de bevoegdheid van de RvT
van de Zeeuwse Bibliotheek om te beslissen
over het functioneren van de (interim) directeur-bestuurder.

3.

Welke bevoegdheden heeft uw College
ten aanzien van de RvT en directie van
de Zeeuwse Bibliotheek?

3.

Zowel ten aanzien van de RvT als ten aanzien van de directeur-bestuurder hebben wij
geen bevoegdheden gelet op de statuten van
de stichting Zeeuwse Bibliotheek.

4.

Kunt u en gaat u ingrijpen?

4.

Nee, het betreft hier een interne aangelegenheid, waarbij wij zoals onder punt 3 aangegeven geen statutaire bevoegdheden hebben. Conform deze statuten is onze betrokkenheid met de ZB vanaf 2008, bij de overgang van Gemeenschappelijke Regeling
naar stichting Zeeuwse Bibliotheek,
op afstand gezet.

5.

Zo ja, hoe gaat u dit doen?

5.

Zie antwoord op vraag 4. Wij zijn derhalve
niet voornemens om in te grijpen.

6.

Zo nee, waarom niet?

6.

Zoals hiervoor in het antwoord op vraag 4
aangegeven vinden wij dat het hier een interne aangelegenheid betreft.
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7.

Kunt u Provinciale Staten informeren
alvorens u maatregelen neemt?

7.

Wij zijn zoals uit de beantwoording op de
vorige vragen moge blijken niet voornemens
maatregelen te nemen. Wij gaan er van uit
dat de bestuurswisseling bij de Zeeuwse
Bibliotheek de voortgang van het fusieproces
niet vertraagt. Daarbij maken wij wel onderscheid tussen de besluiten die noodzakelijk
zijn voor de zgn. institutionele fusie (mogelijk
per 1-1-2014) en de verdere uitvoering en
uitwerking van de fusie daarna.

MIDDELBURG, 5 november 2013

Namens de fractie van D66,

Gedeputeerde staten,

Alex Hijgenaar

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