Provinciale Staten
Vragen van het statenlid De heer R. Haaze (PVV) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2014 nummer 409.

V1.2

statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde
inzake verkiezingsdebatten Scoop
(ingekomen )

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1. Op welke wijze worden deze debatten
bekostigd?

1. De debatten worden gezamenlijk
georganiseerd door gemeenten, PZC en
SCOOP. Gemeenten leveren de lokale PR
en informeren de fracties. De ruimtes waar
de debatten plaatsvinden worden kosteloos
beschikbaar gesteld. De analyse en
rapportage van de Zeepeil-enquête ten
behoeve van de gespreksleiders wordt
kosteloos uitgevoerd door een student van
de University College Roosevelt. Door de
samenwerking met andere partijen zijn de
kosten van SCOOP (materieel en ureninzet)
beperkt. Deze worden betaald vanuit de door
de Provincie verleende integrale
kostensubsidie op basis van de met ons
overeengekomen prestatieafspraken voor
2014. Aan de hand van het definitief voorstel
van ZB-SCOOP over de vormgeving en taak
van de nieuwe organisatie zal de bestaande
invulling van de debatfunctie worden bezien.

2. Worden deze debatten bekostigd door
de dertien gemeenten? Zo ja, worden de
kosten en tijd van Scoop dan geheel uit
gemeentemiddelen betaald?
Zo nee, waarom niet?

2. Zie antwoord 1. De kosten van SCOOP
worden volledig betaald uit het budget van
SCOOP, op basis van de met ons gemaakte
prestatieafspraken voor 2014. Het houden
van de verkiezingsdebatten past volledig in
de door ons geformuleerde debatfunctie van
SCOOP, als onderdeel van het Kennis- en
Informatiecentrum ZB-Scoop. Aan de hand
van het definitief voorstel van ZB-SCOOP
over de vormgeving en taak van de nieuwe
organisatie zal de bestaande invulling van de
debatfunctie worden bezien.

3. Draagt Scoop een deel van die kosten
zelf?
Zo nee, waarom niet?

3. Zie antwoord 2.

4. Draagt de provincie op enige wijze direct
of indirect bij aan de kosten die o.a.
Scoop maakt voor de
verkiezingsdebatten?
Zo ja, ten laste van welk programma
worden die kosten gebracht?

4. De Provincie draagt indirect bij aan de kosten
die SCOOP maakt voor het houden van de
verkiezingsdebatten, door middel van de
door ons verstrekte subsidie voor 2014. Deze
kosten worden ten laste gebracht van
programma 1 Leefbaarheid.

5. Hoe kijkt het college aan tegen de
medewerking van Scoop aan dit soort
evenementen als deze deels, direct of
indirect, uit provinciale middelen worden
bekostigd?
Is hier sprake van een kerntaak van de
Provincie?

5. Als college staan wij positief tegenover de
bijdrage van SCOOP om in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen, in
samenwerking met de Zeeuwse gemeenten
en de mediapartners PZC en Omroep
Zeeland, een serie debatten te houden in de
13 Zeeuwse gemeenten. Vanuit haar
Provinciale opdracht volgt, onderzoekt en
peilt SCOOP wat er in Zeeland speelt.
Samen met de betrokken media worden
actualiteit en achtergronden in het kader van
de verkiezingen voor de gemeenteraden
vanuit de debatfunctie verbonden en actief
gedeeld met anderen.
De debatten gaan over relevante zaken voor
Zeeland en sluiten aan bij onze kerntaken.
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