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 8 november 2013 van 9.30 – 13.05 uur
Voorzitter:

J.M. Meulenberg-op 't Hof

Aanwezig zijn de (plv.) leden: T. Aalfs, F. Babijn (CDA), A. Beekman, C.W. Bierens, J.J. van Burg, H.M.G.
van den Dool, B. Erbisim, A. Evertz, R. Haaze, E. Hageman, L. Harpe,
P.C.A. de Milliano-van den Hemel, R. Muste, E.D. de Neef, P.L. de Putter,
J.C. Robesin, G.D. Roeland, G. van Unen en J. Werkman
Tevens zijn aanwezig:

J.M.M. Polman (cvdK), C. van Beveren, G.R.J. van Heukelom, B. de Reu en
C.M. Schönknecht-Vermeulen (GS), en M.E. Trimpe (commissiegriffier,
verslag)

Afwezig zijn de leden:

A. Hijgenaar

1.

Opening en mededelingen van de voorzitter
De voorzitter vraagt of de commissieleden het op prijs stellen wanneer de volgende vergadering de
heer Castenmiller en mevrouw Van Galen het rekenkamerrapport 'Krimp in beeld' toelichten. De
commissie gaat in op dit aanbod.

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld, door toevoeging van de brief van GS van 5 november 2013
over DELTA dividend en de brief van de ANWB van 6 november 2013 over aanwending extra
inkomsten uit opcenten bij statenvoorstel Najaarsnota.
Rond de brief van GS van 5 november 2013 met aanvullende informatie van Task Force jeugd op het
reeds toegezonden Zeeuws Transitiearrangement Jeugd wordt afgesproken dat de heer De Bat,
voorzitter van de Task Force Jeugd wordt uitgenodigd voor de volgende commissievergadering.
Tevens wordt 'Stand van zaken transitie Jeugdzorg' als vast terugkerend agendapunt toegevoegd, tot
in ieder geval 1 januari 2015.

3.

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
•

Mededelingen van gedeputeerden: De heer Polman (cvdK) doet verslag van een gesprek met het
drietal statenleden (de heren Van Gent, Hijgenaar en De Kort) dat in 2011 vanuit deze
commissie zich heeft opgeworpen als klankbord voor de totstandkoming van een gedragen
gedragscode bestuurlijke integriteit. Voor Kerst wordt als eerste een enquête onder statenleden
gehouden, waarvan de geanonimiseerde resultaten gebruikt worden voor een discussiebijeenkomst over integriteit in begin 2014. Op een vraag van mevrouw De Neef (PvZ) geeft
spreker aan dat burger-commissieleden ook mee kunnen doen met de enquête.

•

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag.
De heer Harpe (GL) zou graag van de gedeputeerde voor cultuur horen, naar aanleiding van een
radiobericht dat grootschalige live-muziekevenementen veel winst maken, of eraan gedacht wordt
de subsidie bij te stellen?
De heer De Reu (GS) merkt dat muziekfestivals veel geld genereren, en dat toeleverende
bedrijven geld genereren. Verder kan hij niet inhoudelijk ingaan op een bericht dat hij niet kent.
De heer Hageman (PvdA) vraagt naar het bericht in de PZC vanwege samenwerkingsproblemen
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tussen de Zeeuwse ziekenhuizen. Daarnaast stelt hij een vraag aan de commissie in relatie tot
het initiatiefvoorstel Zorgautoriteit. Dat voorstel is teruggenomen vanwege de noodzaak tot
draagvlak. Maakt het bericht niet duidelijk dat de noodzaak voor het voorstel dichterbij komt?
De heer Van Heukelom (GS) herinnert aan het symposium 'Kiezen of verliezen', waar de indruk
werd gewekt dat er iets op het gebied van samenwerking te verwachten was. Deze verwachting is
niet gehonoreerd. Spreker hoopte dat de zorgverzekeraar meer soelaas zou bieden, maar hij
heeft grote zorgen over deze sector.
Mevrouw Van Unen (SP) steunt het initiatiefvoorstel, en pleit ervoor dat meer fracties bij dit
voorstel aansluiten.
De heer Bierens (VVD) vraagt de heer Hageman de huidige situatie bij het initiatiefvoorstel te
betrekken.
De heer Van Burg (SGP) merkt op dat wanneer de CZ-groep draagvlak zoekt voor hun plan het
ook erg lang kan duren.
De heer Beekman (CU) wijst naar het verslag van de betreffende vergadering voor de reden van
niet ondersteunen van het toenmalige voorstel.
De heer Bierens (VVD) vindt het beter om als provincie juist actie te ondernemen om te
voorkomen dat er een situatie ontstaat die zeer ongewenst is rondom ADRZ en ZorgSaam.
De heer Van Heukelom (GS) constateert een impasse, en biedt aan een persoon uit het hart van
het vak aan om met de initiatiefnemers te bekijken hoe verder te gaan.
Mevrouw De Neef (PvZ) pleit voor deskundige ondersteuning én draagvlak bij de ziekenhuizen.
De heer Babijn (CDA) waardeert het idee van de gedeputeerde om in beslotenheid een voorstel te
ontwikkelen, maar vreest een constructie waarbij het erg lang duurt voordat tot resultaat wordt
gekomen.
De heer Roeland (SGP) vindt het idee van de gedeputeerde aansprekend, en pleit voor
zorgvuldigheid én snelheid. Op heel korte termijn moeten de initiatiefnemers met het resultaat van
dit overleg verder kunnen.
De heer Muste (NZ) constateert dat het ontbreekt aan doorzettingsmacht op dit terrein.
De heer Hageman (PvdA) neemt het voorstel van de heer Van Heukelom (GS) in dank aan. Hij
benadrukt nog het voordeel van een door de staten aangestuurde verbindingsofficier, met name
op het gebied van communicatie.
Mevrouw Van Unen (SP) vraagt naar n.a.v. het ontslag van de directeur van de Zeeuwse
bibliotheek of het klopt dat gedeputeerde De Reu in een interview over dit onderwerp zegt dat als
er in plaats van de huidige directeur een nieuwe directeur benoemd wordt, er waarschijnlijk een
financiële oplossing gevonden zal moeten worden, waarvoor de provincie niet extra zal betalen?
Hoe is de ontslagprocedure verlopen?
De heer De Reu (GS) verwijst naar antwoorden op gestelde art. 44-vragen, waar deze vragen een
aanvulling op zijn en constateert dat er verhalen in omloop zijn die niet in overeenstemming zijn
met de feiten. Hij heeft geen interview gegeven. Over de frictiekosten is het college in overleg met
SCOOP en ZB. Het college heeft in juli een brief geschreven aan het toenmalige voorzitter van de
Raad van Toezicht van de ZB – later de interim-bestuurder – waaruit spreker citeert. Deze brief
wordt aan de staten ter beschikking gesteld. Daarin zijn bestuurdersbenoemingen en dergelijk aan
de orde gesteld. In december 2012 heeft het college gesteld financiële voordelen te verwachten
uit de fusie, o.a. door beperking van het aantal directeuren. Wanneer een externe kandidaat als
bestuurder wordt aangetrokken stijgen de kosten aanmerkelijk, en het college heeft gemeld deze
kosten buiten beschouwing te laten voor de frictiekosten die de provincie voor rekening zou
nemen. Deze morgen zijn gedeputeerde Van Heukelom en spreker geïnformeerd door de Raden
van Toezicht van ZB en Scoop, in aanwezigheid van de nieuwe interim-bestuurder. Er was en is
geen bestuurscrisis, maar de suggestie is alleen gewekt door een brief van een drietal
medewerkers. De Ondernemingsraad heeft het vertrouwen in de Raad van Toezicht niet
opgezegd. In augustus is geconstateerd dat er enige commotie is ontstaan doordat de voormalige
interim-bestuurder van de ZB een andere visie had dan de leden van de Raad van Toezicht. Dat
heeft geleid tot zijn vertrek. Met de nieuwe interim-bestuurder zijn de organisaties inmiddels zover
dat zij op 1 januari 2014 een geïnstitutionaliseerde fusie met gezamenlijke statuten en begroting
aangaan. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke cultuur, maar eerst moet de schade van de
roerige laatste maanden worden hersteld. Er zijn nog aardig wat zorgen. Over de frictiekosten is
aan SCOOP-ZB gemeld dat uiterlijk op 13 december duidelijkheid wordt gegeven. De interimbestuurder van de ZB maakt zich wel zorgen over de toekomst van de bibliotheek, mede omdat
de organisatie nog onvoldoende is voorbereid op de nieuwe bibliotheekwet en de digitalisering.
Mevrouw Van Unen (SP) sluit niet hier op een later moment op terug te komen.
De heer De Putter (VVD) is geïntrigeerd door de opmerking van de gedeputeerde over de rol in de
benoeming van een nieuwe bestuurder, en het 'onvermijdelijke vertrek' van de huidige bestuurder.
De heer De Reu (GS) stelt dat het college ervan uitgaat dat de nieuwe organisatie één directeur
heeft, en heeft uit financiële overwegingen opgemerkt dat als dat niet de huidige directeur wordt
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benoemd, de gevolgen niet worden meegenomen in de frictiekosten. Medewerkers hebben dit
anders geïnterpreteerd. De statuten van de ZB voorzien niet in een rol voor de provincie bij het
benoemen van bestuurders, in tegenstelling tot SCOOP, waar de provincie wel bemoeienis heeft
met de benoeming van bestuurder en Raad van Toezicht. De besturen worstelen hier nog mee.
De heer Beekman (CU) verwijst naar eerdere vragen over het toekomstbestendig maken van de
ZB en de digitalisering. Hij maakt zich er zorgen over dat bij de ZB niets verandert.
De heer De Reu (GS) antwoordt dat het proces aan de gang was, hoewel niet zichtbaar vanaf
buiten, maar wel sinds de zomer stilligt. Daaraan moet nu weer flink aan worden getrokken.
De heer Babijn (CDA) herinnert aan de taakstelling uit de kerntakendiscussie 2012. Waarom
wordt dat teruggetrokken?
De heer De Reu (GS) verwijst naar de behandeling van de Najaarsnota in deze vergadering, waar
dit aan de orde zal komen.
De heer Roeland (SGP) vraag tof het college een opvatting heeft over al dan niet op afstand staan
bij benoeming van de bestuurder van de nieuwe organisatie.
Mevrouw Van Unen (SP) sluit aan en vraagt of er een rol voor Provinciale Staten is bij de
besluitvorming over de nieuwe statuten.
De heer De Reu (GS) antwoordt dat het college hierin een formele houding inneemt en niet de
vrijheid neemt om in de lijn van de statuten van Scoop daar een positie in te nemen. Het geheel
rond de vormgeving van de fusie wordt minstens ter kennisneming, en mogelijk ter instemming
aan de staten voorgelegd.
De heer Harpe (GL) verbaast zich over het verschil in houding ten opzichte van de ziekenhuizen
enerzijds en Scoop-ZB anderzijds.
De heer De Reu (GS) geeft aan dat GS zich houden aan principes van good governance.
De heer De Putter (VVD) meldt dat zijn fractie vindt dat de provincie zich niet dient te bemoeien
met het aanstellen van een directeur.

4.

•

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan.
De heer Aalfs (D66) vraagt of dit jaar nog een uitvoeringsbesluit voor de Referendumverordening
wordt opgesteld.
De heer Van Heukelom (GS) antwoordt bevestigend.
De heer Aalfs (D66) vernam dat de Europese Unie weigert mee te betalen aan de
opruimingskosten van de vervuilde grond bij Thermphos. Wat betekent dit voor de provincie en
hoe reageren de andere betrokken partijen hierop? Heeft deze weigering van de EU invloed op de
onderhandelingen die de provincie hierover voert met het rijk?
De heer Van Heukelom (GS) geeft aan dat dit uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer
komt, daarover moet nog worden gedebatteerd. Met de minister wordt een gesprek voorbereid,
want het college is zeer verbaasd over de houding, mede gezien de opdracht uit de Kernenergiewet.
De heer Beekman (CU) constateert dat twee cardiologen van ziekenhuis ZorgSaam in Middelburg
spreekuur houden. Is dat bekend, en wat betekent dat voor de samenwerking van ZorgSaam met
ADRZ en het dottercentrum? Wat is de rol van de Raden van Toezicht hierin?
De heer Van Heukelom (GS) deelt mee dat in Middelburg een cardiologiepolikliniek is, onder de
vlag van Cardiologiecentra Nederland, waar twee dagen per week cardiologen uit ZeeuwsVlaanderen werkten. Dat wordt nu vier dagen, en wordt tevens in verband gebrachte met het niet
doorverwijzen van patiënten naar het dottercentrum in Terneuzen. De Raden van Toezicht volgen
de Raden van Bestuur.

•

Vaste terugkerende agendapunten: IPO in relatie tot provinciefinanciën: geen opmerkingen

Gelegenheid om in te spreken
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5.

Statenvoorstel Najaarsnota 2013 (STR-116)
Bij de discussie worden de brief van GS van 5 november 2013 over DELTA dividend en de brief van
de ANWB van 6 november 2013 over aanwending extra inkomsten uit opcenten betrokken.
De heer Bierens (VVD) benadrukt de aandacht van zijn fractie voor de hoogte van de algemene
reserve. Er is daarin weinig vrije ruimte voor tegenvallers of buitenkansen. Over welke hoogte aan
stille reserves moet worden gedacht? De vermindering van het DELTA-dividend vindt spreker
zorgelijk. Overal wordt binnen gemeenten en provincie gekeken waar bezuinigd kan worden, maar
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doet DELTA NV dit zelf ook? Spreker noemt de optievergoeding die wordt betaald voor het terrein
waar de tweede kerncentrale en het nieuwe hoofdkantoor. Vervolgens stelt hij het extra bedrag voor
Interbestuurlijk Toezicht aan de orde. Is dat toezicht (op financieel vlak) nog verscherpt, en maakt een
toets van het weerstandsvermogen daarvan deel uit? Er blijkt te weinig capaciteit bij financiën te zijn,
en dit wordt blijkbaar tijdelijk ingevuld. Moet een dergelijke belangrijke afdeling niet meer definitieve
invulling krijgen? Is de startnotitie over de bestuurlijke organisatie op de lange baan geschoven? De
midtermreview geeft een beeld dat het college op de goede weg is, ondanks de moeilijke tijden.
De heer De Putter (VVD) vindt het scherper financieel beleid in tegenspraak met het terugdraaien van
de € 1 mln. bezuiniging op SCOOP-ZB. Zijn fractie is daar op tegen. Hoe verlopen de plannen tot
samenwerking van de verschillende culturele instellingen? Hebben de staten daarvan wel alle recente
informatie?
De heer Muste (NZ) reageert op de brief van de ANWB. Hij ziet wel een meerwaarde in het benutten
van de extra opcenten door deze te besteden aan het veiliger maken van landbouwroutes voor
fietsers en voetgangers. Veel punten hebben betrekking op gemeenten, maar er is nog weinig te
bespeuren van actie richting het samenvoegen van gemeenten. Verder sluit hij aan bij de bijdrage van
de heer Bierens.
Mevrouw Evertz (PvdA) vond de hoogte van de algemene reserve wel redelijk, totdat uit de stukken
bleek welk beslag erop wordt gelegd. Het lagere DELTA-dividend betekent een verlies, ook richting
cultuur waarop al flink bezuinigd is. Het weerstandsvermogen was eerste € 11 mln, nu € 22 mln, en
dat nog zonder Thermphos waarop een groot risico op wordt gelopen. Op de verdere risico's vindt
spreekster dat er te weinig zicht is. Konden de extra kosten voor de RUD niet worden voorzien? Hoe
zit het met de uitname van € 2 mln in 2016 uit het provinciefonds voor jeugdzorg? Kan er een nadere
uitleg worden gegeven over de frictiekosten mede in het licht van de risico's? Hoe is geregeld dat de
begroting tijdig bij het ministerie van BZK kan zijn? In de Najaarsnota mist zij de investeringsagenda.
De heer Harpe (GL) gaat in op het niet-bestede bedrag van € 20 mln. over 2013, waaronder op de
Economische Agenda. Niet goed duidelijk is hoe dit bedrag tot stand is gekomen. Spreker vind het
vreemd dat de provincie de weg naar het nog te bouwen ziekenhuis voorfinanciert. Ook de aanleg van
de spoorbak wordt aangekondigd. Daarover kan nu toch niet impliciet worden besloten? Verder vindt
hij de Najaarsnota een politiek document.
Mevrouw De Milliano (CDA) is geschrokken van de mededeling rond het DELTA-dividend. Ook bij
gemeenten worden gaten in de begroting geslagen. De bezuiniging zou daar met name op het sociaal
domein drukken, terwijl bij de provincie bij de kerntakendiscussie het sociaal domein als taak van de
gemeenten hebben beoordeeld. Bij extra bezuinigingen vindt spreekster dat de kerntaken van de
provincie niet moeten worden aangetast. Is er voortgang in de discussie over de bestuurlijke
organisatie te melden? Mogelijk kan de Rekenkamer een onderzoek starten naar de stille reserves.
De investeringsagenda is besproken met gemeenten, spreekster benadrukt dat daar voortvarend mee
moet worden omgegaan. Wordt er aan het eind van de collegeperiode wel alles bereikt wat het college
zich voornam? Wat is het doel van het versterken van de FFA?
De heer Babijn (CDA) is verbaasd over het terugdraaien van de taakstelling op de bezuiniging van
SCOOP-ZB, wat tegen de afspraken uit de kerntakendiscussie is. Gaat het net zo met de andere
taakstellingen? Als er met de budgetbewaking € 6,8 mln. wordt gevonden, wordt er duidelijk niet goed
begroot.
De heer Beekman (CU) sluit aan bij deze opmerking. Waarom wordt er geen bestemmingsreserve
aangelegd als zaken pas financieel worden vastgelegd zodra zeker is dat het wordt uitgevoerd? Het
uitstellen van ambities leidt niet tot een gezonde financiële positie. Wanneer zijn de resultaten van de
business cases te verwachten? Is de cultuuromslag door de reorganisatie al bereikt en hoe is de stand
van zaken? Het te verwachten DELTA-dividend lijkt te positief geraamd. Wat betekent dat voor de
korting op het beleidsprogramma? Het weerstandsvermogen is beperkt van omvang, en er is niet
aangegeven welke risico's er worden gelopen bij grote projecten. Wanneer is bekend welke risico's de
provincie loopt en welk bedrag voor Thermphos moet worden opgenomen?
De heer Roeland (SGP) vraagt of het college wel voldoende aandacht heeft voor bedreigingen als de
sluiting van de kolencentrale en de uiensector, die beide kunnen leiden tot minder gebruik van de
havens. Het zijn niet alleen succesverhalen! Het college geeft aandacht voor grote
infrastructuurprojecten, spreker vraag daarnaast aandacht ten behoeve van doorstroming en
ontsluiting. Is het college van mening dat het de goede kant uitgaat met de Zeeuwse economie? Hoe
gaat het met de business cases? Voor de organisatieontwikkeling is meer geld nodig voor onder
andere het ICT-beleidsplan. Zijn de gebouwen up-to-date? Is een en ander uit de bestaande middelen
te realiseren, of komt er een vraag om extra middelen? Komen Gedeputeerde Staten nog met nadere
voorstellen vanwege het lagere DELTA-dividend, in relatie met de achterhaalde begroting? Spreker
vraagt naar de reden om het risico van Thermphos niet in het weerstandsvermogen op te nemen. In
2018 is er weer financiële ruimte, in welke orde van grootte moet dan worden gedacht? Worden de
staten in een vroegtijdig stadium betrokken bij de indeling van de begroting? Tot slot informeert
spreker naar de voortgang van het natuurherstel Westerschelde.
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Mevrouw De Neef (PvZ) stipt eveneens het verminderde DELTA-dividend aan en stelt voor het niet in
de begroting te verwerken maar een pm-post ervan te maken. Wanneer de hoogte van het te
ontvangen dividend bekend is, kan dat bedrag in een fonds voor de Zeeuwse economie worden
gebracht. De heer Roeland (SGP) en de heer Bierens (VVD) wijzen erop dat het verwachte dividend in
de begroting is ingezet. Kan spreekster concreet aangeven waarop haar fractie wil bezuinigingen?
Mevrouw De Neef (PvZ) vervolgt dat ondernemers ervaren dat de Zeeuwse economie zwaar tekort
komt. De kloof tussen ondernemer en bestuur wordt steeds groter. Het zou goed zijn als het college
meer in contact met hen treedt en ook buiten de provincie probeert kansen voor de ondernemers te
vergroten. Wat doet het college om de bestaande economische trekpaarden te behouden en nieuwe
te vinden, en waarom doet Biobase in Zeeland het niet goed, in tegenstelling tot elders. Hoeveel komt
er uit de decentralisatie natuur naar Zeeland en wat moet de provincie zelf nog bijdragen?
De heer Haaze (PVV) is benieuwd naar de reden waarom de taakstelling van 1 mln. voor SCCOP-ZB
voorlopig is geschrapt. Ten aanzien van leefbaarheid vraagt spreker meer SMART te formuleren hoe
het college toeziet op voldoende samenwerkingskracht tussen de gemeenten rond de
decentralisaties. Wat moet spreker verstaan onder 'buiten presteren' van de organisatie, en wat moet
worden verstaan onder budgetbewaking?
De heer Aalfs (D66) verwijst naar de brief van de ANWB, en zou graag zien dat de provincie geen
zwalkend beleid op dit punt vertoont. Hoe anticipeert het college op het verminderde DELTA-dividend?
Wat zijn de resultaten van de eerste tranche aan voorstellen voor de impuls wonen? De verminderde
taakstelling voor SCOOP-ZB ligt zijn fractie zwaar op de maag.
Mevrouw Van Unen (SP) vraagt of het college enig inzicht heeft – in het kader van financieel toezichtop de gevolgen van het verminderde DELTA-dividend voor de gemeenten. Komt er inderdaad – zoals
de ANWB stelt – door veranderde wetgeving meer geld uit opcenten naar de provincie? In de
najaarsnota staat dat door geld pas te bestemmen op het moment dat het besteed wordt. Legt dat een
niet een te grote druk op volgende colleges? Wanneer komt het aan de WNT aangepaste Algemene
subsidieverordening?
De heer Van den Dool (PVV) vraagt welk deel van de gereserveerde € 16,5 mln, er in het kader van
de economische agenda reeds door de provincie Zeeland is toegezegd, en naar de bijdragen van
derden.
De heer Van Beveren (GS) geeft aan dat de stand van de algemene reserve bij de collegeonderhandelingen is besproken en bepaald op € 25 mln. Het weerstandsvermogen is berekend
volgens bepaalde aannames en onzekerheidsmarges. Via een informatiebijeenkomst kunnen de
staten meer zicht krijgen op de risico's. Het bedrag voor Thermphos kan nog steeds niet aangegeven
worden vanwege de onderhandelingen. Over enkele maanden is meer duidelijk.
Mevrouw Evertz (PvdA) wijst erop dat in het kader van de controlerende taak de Staten wel zodra
mogelijk inzicht dienen te krijgen.
De heer Van Beveren (GS) vervolgt met de mededeling dat de omvang van de stille reserves moeilijk
aan te geven is. Hij geeft daar wat voorbeelden van. Het DELTA-dividend over 2013 gaat met € 10
mln. omlaag, de inzet van het dividend loopt altijd een jaar achter. De middelen zijn ingezet voor de
uitvoering van het collegeprogramma, en de bezuinigingen moeten nu ook in de volle breedte worden
gevonden. Geprobeerd wordt de pijn over twee jaren te verdelen door in 2013 activiteiten waarvoor
nog geen verplichting is te stoppen. De optievergoeding voor het terrein van de tweede kerncentrale
is inmiddels gestopt. Spreker zegt toe door te geven wat het bedrag is dat DELTA NV betaalt aan de
1
vergoeding voor het gereserveerd houden van een locatie voor een nieuw te bouwen hoofdkantoor .
Het toezicht op gemeenten is niet extra verscherpt, maar beoordelen van het weerstandsvermogen
maakt er wel deel van uit. Het geraamde bedrag van € 1 mln. in de Najaarsnota voor terugdraaien van
de taakstelling van SCOOP-ZB kan weer vervallen nu de fusie per 1 januari door kan gaan. Het
bedrag aan opcenten is in de begroting geraamd. Het initiatief van de heer Muste (NZ) zal hij in
Provinciale Staten moeten inbrengen. Het lagere DELTA-dividend gaat de provincie goed voelen.
Spreker zegt toe via een brief te concretiseren op welke manier de teruggang van € 15 mln. naar € 10
mln. in de begroting wordt verwerkt. Uiteindelijk wordt dat via een begrotingswijziging aan de Staten
voorgelegd. Met het ministerie van BZK is afgesproken dat de begroting een dag later toegezonden
mag worden. In de Najaarsnota is een passage over de investeringsagenda opgenomen, bij onderdeel
2.2.8. Inderdaad kan niet gerealiseerd worden wat het college destijds voor ogen had. Er zit nu voor
€ 10 mln. aan niet-kerntaken in de begroting, resultaat van de discussie in Provinciale Staten. Dat is
aanvullend op gemeentelijk beleid.
De heer Babijn (CDA) vraagt welke criteria het college gaat hanteren voor deze bezuinigingen.
De heer Van Beveren (GS) geeft aan dat eerst wordt gekeken naar incidentele uitgaven in 2014,
tegelijk wordt over 2013 geprobeerd zoveel mogelijk over te houden. Die onderuitputting is niet exact
1

DELTA NV betaalt een vergoeding van € 180.000,- per jaar voor het gereserveerd houden van een locatie
voor een nieuw te bouwen hoofdkantoor. Volgend jaar zal deze vergoeding voor het laatst worden betaald.
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te ramen. Bestemmingsreserves zijn door Provinciale Staten steeds afgewezen, bovendien is het niet
verstandig om voor een mogelijk project geld vast te leggen dat daarmee niet meer kan worden
ingezet. Het provinciefonds houdt rekening met de dividendinkomsten van de provincie. Dat wordt niet
direct bijgesteld als de opbrengst minder is. Een stoplichtoverzicht is niet gepland, op deze manier
wordt meer inzicht gegeven de stand van zaken. Over de doorstroming op de A58 wordt binnenkort
een rapport toegezonden, waarover kan worden gesproken. Onbekend is hoe het komt dat er de
laatste tijd meer ongevallen zijn op de A58. Inderdaad is de begroting niet meer up-to-date, en zijn
continu veranderingen op, die via de begrotingswijzigingen worden voorgelegd. De hoogte van de
budgettaire ruimte vanaf 2018 zal zo'n € 1,6 oplopend tot € 8 à 9 mln. zijn. Dividend niet meer ramen
in de begroting vindt spreker geen optie. De budgetbewaking wordt steeds actief gedaan, maar de
opmerking is bedoeld om aan te geven dat de budgetten die aan de budgethouders zijn toegekend
nog eens na te lopen of daar meer op kan overblijven. De plannen voor goederenvervoer komen nu
ook in een ander daglicht te staan. De gevolgen voor de gemeenten van het lagere DELTA-dividend
heeft spreker in beeld, de ene gemeente kan het beter opvangen dan een andere gemeenten. Het
college maakt plannen die gevolgen hebben voor een volgend college, en is zelf ook geconfronteerd
met plannen uit eerdere periodes. Dat is het logisch gevolg van ontwikkelingen die over een groot
aantal jaren lopen. De algemene reserve loopt ook door naar het volgende college, en geld wordt pas
beschikbaar gesteld wanneer het echt nodig is. Het is niet zo dat het geld uit de algemene reserve vrij
is om in te zetten. De aangepaste ASV wordt begin 2014 verwacht.
Mevrouw Schönknecht (GS) deelt mee dat de genoemde onderwerpen natuurbeheer en –herstel en
het investeringsbudget woningen volgende week door het college worden behandeld.
De heer Van Heukelom (GS) geeft aan dat de ondersteuning van de FFA inhoudt dat de Roosevelt
Stichting in samenwerking met het RSC en UCR de Four Freedoms-waarden buiten de uitreiking
worden uitgedragen door o.a. het betrekken van jongeren. Over bestuurlijke inrichting hebben GS zeer
recent een brief vastgesteld. Samenvoeging van gemeenten moet volgens spreker wel van onderaf
komen. Rond de sanering van Thermphos wordt nog steeds onderhandeld, spreker heeft er wekelijks
contact over, maar kan verder niets melden. De bezuiniging vanaf 2016 op jeugdzorg is het gevolg
van uitname uit het provinciefonds van de autonome middelen die de provincie aan jeugdzorg
besteedde. Spreker zegt toe het programma cultuuromslag voor de organisatie toe te zenden. Het
naar buiten gerichte aspect van de organisatie is te lezen als: het bedienen van de burger, de Staten
en Zeeland. In de Najaarsnota 2014 komt het college terug op eventuele extra kosten voor ICT. De
veiligheid van de ICT betreft maatregelen die genomen moeten worden vanwege wetgeving die het
digitaal afhandelen van contacten met burgers vanaf 2017 regelt. Onbekend is of dat extra geld vergt.
De gebouwen zijn niet up-to-date, maar eerste wordt met het 'werken' begonnen voordat gebouwen
worden aangepast. Op een vraag van de heer Roeland (SGP) of er een maximum aan
formatieplaatsen is vastgesteld na de uittreding van de RUD, antwoordt spreker daar later op terug te
komen. Bij overgang van de RUD-medewerkers moet lopende verlofrechten worden uitbetaald. Als er
minder taken worden uitgevoerd op het jeugdzorg en het sociale domein moet bekeken worden of het
met minder formatie kan.
De heer De Reu (GS) antwoordt over de culturele instellingen voor beeldende kunst en voor muziek
op Walcheren dat hij verwacht dat het traject voor beeldende kunst weer terug bij af is. Voor de
muziekorganisaties wordt binnenkort een voorstel aan de Raden van Toezicht voorgelegd. Spreker
herinnert aan zijn eerdere toezegging dat het meer dan vroeger nodig is om op basis van kengetallen
te sturen. Het college wil een volledig overzicht opstellen – een soort Economische Atlas - om een
goed oordeel te kunnen geven over de economie van Zeeland. De beleving is afhankelijk van de
gesprekspartner. Spreker heeft met name zorgen over de bouwsector. Het college kan niet alleen de
economie omhoog trekken. Aanvragen voor bijdragen moeten aan meerdere bestuurlijke eisen
voldoen, en dat zorgt ervoor dat het tempo lager ligt dan verwacht. De helft is geraamd c.q. besteed.
Spreker zegt toe via het verslag ontvangt u een overzicht van de bestedingen van de 16,5 mln. van
het bedrag van de Economische Agenda over de jaren 2013-2015. Ook ontvangen de Staten op korte
termijn een overzicht van de cofinanciering van projecten die uit de Economische Agenda worden
gesubsidieerd. De teruggang van het DELTA-dividend is voor de Economische Agenda een grote
tegenvaller. Dat het met Biobase in Zeeland niet goed zou gaan bestrijdt hij. Biobase is groter dan de
tentoonstellingsruimte in Terneuzen! De media doen ook zaken wel eens groter voor dan het in
werkelijkheid is, zoals bijvoorbeeld de problemen met de digitale infrastructuur. De bezuiniging op
SCOOP-ZB wilde het college terugdraaien wanneer de taakstelling niet gehaald kon worden wanneer
de fusie niet tijdig haar beslag zou krijgen. Dat is nu achterhaald door de mededeling van de Raden
van Toezicht van hedenmorgen.
De heer Van Beveren (GS) stelt voor alleen de begrotingswijziging op dit punt aan te passen.
De heer De Reu (GS) vult op vraag van de heer Babijn (CDA) aan dat de Raden van Toezicht alleen
onder toezegging over de frictiekosten een fusie wilde. Daarop is gezegd daar serieus naar te kijken.
De heer Roeland (SGP) vraag tof het college heeft toegezegd de frictiekosten te betalen?
De heer De Reu (GS) zegt toe voor de Statenvergadering de brieven van het college aan de Raden
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van Toezicht van Scoop en ZB toe over de maatwerkoplossing die het college voorstelt rond de
frictiekosten toe te zenden. Zodra de onderhandelingen met SCOOP-ZB zijn afgerond volgt een
voorstel richting de Staten.
De heer Harpe (GL) wijst erop dat voor SportZeeland en College Zorg en Welzijn wel frictiekosten in
de Najaarsnota zijn opgenomen.
De heer Van Beveren (GS) licht toe dat voor het onderdeel IBT een toevoeging aan het provinciefonds
is gedaan, omdat het een nieuwe taak betreft. Voor de Statenvergadering ontvangen de Staten een
aanpassing van de Najaarsnota en eerste begrotingswijziging 2014 naar aanleiding van het schrappen
van het voorgestelde terugdraaien van de bezuiniging op Scoop en ZB in 2014.
De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende onderbouwd is voor behandeling door
Provinciale Staten op 15 november.
6.

Conceptverslag vergadering 4 oktober 2013 met Advies aan Presidium
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

7.

Toezeggingenlijst
Hierbij worden het Zeeuws Transactiearrangement jeugd met reactie Gedeputeerde Staten
(afhandeling commissietoezegging 121) en de brief van GS van 5 november 2013 met aanvullende
informatie van Task Force Jeugd betrokken.
De commissietoezeggingen nr's. 68, 109, 113, 119, 120 en 121 en PS-toezegging nr. 77 worden met
instemming afgevoerd.

8.

Volgende vergadering: vrijdag 29 november 2013, om 9.30 uur

9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 13.05 uur.
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