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Vragen ingevolge artikel 44 van het regle- Antwoorden van gedeputeerde staten:
ment van orde inzake afwerking Micorstarter Zeeland
(ingekomen 13-02-2014)
1. Is het college op de hoogte van het
bestaan van het pilotproject uit
2009/2010, Microstarter? Zo nee,
waarom niet?

1. Ja.

2. Kan het college bevestigen dat door het
tussentijds wijzigen van de spelregels
mevrouw Boldewijn, buiten haar schuld
om, ‘buitenspel’ is gezet en zodoende
nooit aan de voorwaarden kon voldoen?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is
er dan gekozen om haar hoofdelijk
aansprakelijk te stellen?

2. Nee. Deze zaak is uitvoerig behandeld door
de beroeps- en bezwarencommissie van de
Provincie Zeeland alsmede door de Rechtbank sector Bestuursrecht. Nadat de rechtbank heeft geoordeeld dat GS bevoegd waren om toepassing te geven aan art. 4:46,
tweede lid, aanhef en onder a Algemene wet
bestuursrecht (subsidie lager vaststellen als
activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet
of niet geheel hebben plaatsgevonden), zijn
GS overgegaan tot het betekenen van
een dwangbevel.

3. Is het college het met de SP eens dat de
pilot ‘Microstarter Zeeland’ wel degelijk
succesvol is geweest? Zo nee, waarom
niet?

3. Nee. De provincie Zeeland heeft in het kader
van het project Microstarter Zeeland prestatieafspraken gemaakt met mevrouw Boldewijn. Deze afspraken zijn niet nagekomen. Er
is zelfs geen beginsel van bewijs geleverd
dat deze afspraken gehaald zouden zijn aldus de bezwaar- en beroepscommissie alsmede de Rechtbank.
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4. Mevrouw Boldewijn is onbezoldigd aan
dit project begonnen. Kan het college het
met de SP eens zijn dat als, in dit geval,
een succesvolle zakenvrouw haar nek
uitsteekt, dit op alle fronten positief
gestimuleerd moet worden en dat zij niet
de dupe mag en kan worden van
spelregels die tijdens de duur van het
project veranderd worden? Zo nee,
waarom niet?

4. Nee. Zie de beantwoording onder punt 2.
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