Provinciale Staten

Vragen van het statenlid dhr. L. Harpe (Groen Links) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2014 nummer 410.

Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake Zeeland duur
voor inwoners en toeristen

Antwoorden van gedeputeerde staten:

statenstukken

(ingekomen 22-01-2014)
1. De maximale belastingdruk lijkt te zijn
bereikt voor gemeenten. Financiële
risico’s door onder andere een negatieve
grondbalans hebben daaraan
bijgedragen. Wat betekent dat bij
voorbeeld voor het provinciale toezicht
op de gemeentefinanciën?

1. In het Bestuursakkoord Rijk, IPO,VNG en
Waterschappen is afgesproken een uniforme
monitor lokale lasten te hanteren; de Atlas
lokale lasten van Coelo. Uit de Atlas blijkt dat
Zeeuwse gemeenten gemiddelde tarieven
hanteren.
Het vaststellen van de tarieven van de
gemeentelijke belastingen behoort tot de
autonomie van de gemeenten. Ons toezicht
richt zich op het sluitend zijn van de
begroting.

2. Overweegt u een ‘collegiaal overleg’
vanuit uw rol als toezichthouder op de
financiën van gemeenten en wat zal uw
inbreng zijn?

2. Wij zien dat door bezuinigingen en grondexploitatie de financiën bij gemeenten onder
druk staan. Ook door de decentralisatie van
taken nemen de risico's toe. Als het sluitend
zijn van de begroting daar aanleiding toe
geeft treden wij in overleg met gemeenten.

3. Het Omgevingsplan 2012 – 2018 geeft
gemeenten meer beleidsvrijheid. Moet
dit beleid, verwijzend naar vraag 1, niet
worden aangescherpt?

3. Vanuit het Omgevingsplan 2012-2018 zijn de
Zeeuwse gemeenten recent gevraagd in
regioverband woningmarktafspraken en
bedrijventerreinenprogramma’s te maken
waarbij de plannen kwalitatief en kwantitatief
afgestemd zijn op de door de Provincie
Zeeland afgebakende behoefte.
De woningmarktafspraken en bedrijventerreinen-programma’s dienen als onderbouwing bij het aantonen van voldoende
regionale behoefte, zoals door de ladder voor
duurzame verstedelijking (BRO 3.1.6) wordt
voorgeschreven. Het inzetten van dit
instrument kan gezien worden als een
aanscherping ten opzichte van het vorige
Omgevingsplan. Hierdoor verminderen en
verbeteren gemeenten hun planvoorraden
waardoor risico's verminderd worden.
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4. Is mogelijk verdergaande / verregaande
samenwerking van gemeenten een
oplossing?

4. Zie antwoord op vraag 3.

5. Sluit u zich aan bij de wens van het IPO
de waterschapstaken onder te brengen
bij de provincies? Dit overigens zonder
toevoeging van ‘nationale belangen’.

5. In het meest recente en mede door ons
onderschreven Bestuursakkoord Rijk,
IPO,VNG en Waterschappen is afgesproken
dat de uitvoerende overheden zijn
Rijkswaterstaat voor de rijkswateren en de
waterschappen voor de regionale wateren.
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