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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 417.

statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake Sociale Atlas
Zeeland 2013
(ingekomen )

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1. Hoeveel heeft de provincie aan deze
publicatie direct of indirect betaald?

1. Voor de update van de Sociale Atlas Zeeland 2013 heeft de Provincie € 2.500,-materiële kosten betaald. De kosten voor de
ureninzet van Scoop voor deze publicatie
bedragen € 48.000,--.

2. Zijn er nog andere partijen die financieel
een bijdrage hebben gedaan voor het tot
stand komen van deze publicatie? Zo ja,
kan het college aangeven welk
percentage van de kosten door die
andere partijen is voldaan? Zo nee, kan
het college dan aangeven waarom
andere partijen (zoals o.a. gemeenten)
niet bijdragen in de kosten voor de
totstandkoming van de publicatie?

2. De Sociale Atlas is onderdeel van onze prestatieafspraken met Scoop waarvoor wij subsidie verlenen. Voor deze publicatie is geen
financiële bijdrage geleverd door andere partijen. Onze opdracht voor de Sociale Atlas
hangt samen met onze wettelijke rol in het
kader van de Wmo. Als opdrachtgever en
primair gebruiker faciliteren wij vanuit onze
monitorende en signalerende rol (SCP-rol)
tevens andere geïnteresseerden in 'de staat'
van Zeeland - gemeenten, (onderwijs)instellingen, andere organisaties, scholieren/
studenten en natuurlijk de Zeeuwse burgers
zelf - om de atlas te gebruiken als handvat
voor beleid en naslagwerk. De kosten hiervoor zijn gering omdat wij de informatie voornamelijk digitaal verspreiden.

3. Acht het college het niet gepast dat
andere partijen ook een financiële
bijdrage leveren?

3. Ja, wij achten het niet gepast dat andere partijen een financiële bijdrage leveren.

4. Kan het college aangeven uit welk
programma de uitgaven voor de Sociale
Atlas van Zeeland door de provincie
worden bekostigd?

4. De uitgaven voor de Sociale Atlas 2013 zijn
ten laste gebracht van programma 1
Leefbaarheid.

5. Kan het college (hoofdstuksgewijs)
aangeven wat de toegevoegde waarde is
voor de Provincie Zeeland van de
Sociale Atlas van Zeeland, nu de
informatie die in de Sociale Atlas van
Zeeland vervat is grotendeels is
gebaseerd is op vrij toegankelijke
informatie?

5. De toegevoegde waarde van de Sociale
Atlas Zeeland zit voor ons in het
systematisch ordenen, visualiseren en
presenteren van data voor een groot aantal
beleidsthema's. De informatie is bovendien
voor een (belangrijk) deel gebaseerd op een
brede enquête onder alle lagen van de
bevolking in Zeeland en verspreid over heel
Zeeland. Dit levert unieke Zeeuwse cijfers op
die niet beschikbaar zijn in landelijke bronnen
en op dit moment nog voor niemand direct

toegankelijk zijn. Met behulp van deze
belangrijke bron van kennis kan het
Provinciaal beleid beter worden onderbouwd,
kunnen doelen beter worden benoemd en
kunnen bereikte resultaten op bepaalde
thema's beter worden gemeten.
e

6. Kan het college concreet
(hoofdstuksgewijs) aangeven op welke
wijze de informatie uit de Sociale Atlas
van Zeeland in het verleden is gebruikt in
specifieke beleidsdocumenten van de
provincie?

6. De Sociale Atlas 2013 is de 5 sociale atlas
van Zeeland en een update van de atlas uit
2011. De atlas is onderdeel van het
onderzoek Staat van zeeland 2013. In 2012
hebben wij opdracht gegeven onderzoek te
doen onder gebruikers, waaronder onze
eigen beleidsafdelingen, naar de
bruikbaarheid en het gebruik van eerdere
publicaties. Op basis van de uitkomsten van
dit onderzoek hebben we kunnen
concluderen dat de (Sociale) Staat van
Zeeland een waardevol en gewaardeerd
product is en dat het publiceren van een
nieuwe editie in 2013 gerechtvaardigd was.
De rapporten en Atlas genieten een grote
mate van bekendheid bij de onderzochte
doelgroep en worden door een groot deel
van de ondervraagden meerdere keren per
jaar gebruikt en dan met name voor het
opstellen van beleidsplannen, zoals het
Integraal Omgevingsplan, de Economische
Agenda, de Cultuurnota en het Interimbeleid
Leefbaarheid.

7. Kan het college een kosten-baten
analyse geven van het gebruik van die
informatie, nu de informatie die in de
Sociale Atlas van Zeeland vervat is
grotendeels is gebaseerd is op vrij
toegankelijke informatie?

7. Wij hebben belang bij betrouwbare,
onafhankelijke en goed bereikbare kennis om
onze beleidsvorming en beleidsuitvoering te
kunnen onderbouwen en onze beleidsdoelen
te bereiken. Het past bij onze monitorende en
signalerende rol om te investeren in het
bundelen, ordenen en inzichtelijk presenteren
van specifiek Zeeuwse informatie over de
staat van Zeeland. De Sociale Atlas draagt
hier aan bij. Door gebruik van voorgaande
edities is bovendien een vergelijking in tijd
(trends) mogelijk. Individueel op zoek gaan
naar informatie en deze ordenen is niet
effectief en efficiënt en daarmee duurder.
Ook levert dat veelal niet de noodzakelijke
specifieke Zeeuwse informatie op die nodig is
voor een kwalitatieve beleidsvorming en
beleidsuitvoering.

MIDDELBURG, 25 februari 2014
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