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Door gemeenten Middelburg, Schouwen-Duiveland, Veere en
Vlissingen is een brief aan de leden van Provinciale Staten
gezonden, n.a.v. de bezuinigingen in het statenvoorstel Invulling
taakstellende bezuinigingen najaarsnota 2013 / begroting 2014.

Bevoegdheid

GS

Toelichting

Conform de toezegging in de cie BFW hebben:
• GS een overzicht opgesteld van projecten in de vier
genoemde gemeenten, waaraan de provincie financieel
bijdraagt;
• GS gesproken met de gemeenten Vlissingen en Middelburg,
waarbij is toegezegd dat de gemeenten een brief zullen
sturen met hun bedoeling bij de eerste brief.
Deze brief is ontvangen. Daarin worden excuses aangeboden en
aangegeven dat de gemeenten in VZG-verband in gesprek willen
gaan over de gevolgen voor de gemeenten van de provinciale
bezuinigingen. Met name op het gebied van de economische
ontwikkeling en cofinanciering.

Kosten en dekking

n.v.t.

Overige informatie

Het afdoeningsvoorstel aan PS is deze brief te betrekken bij de
behandeling van statenvoorstel Invulling taakstellende
bezuinigingen najaarsnota 2013 / begroting 2014
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Bezuinigingen, statenvoorstel SERV-134

Geacht College,
Naar aanleiding van het gesprek dat u had met de vertegenwoordigers van de colleges van Middelburg en
Vlissingen op 11 maart, sturen wij u deze brief. Uit het gesprek is gebleken dat de brief van de drie
Walcherse gemeenten en Schouwen-Duiveland over de bezuinigingen aan de Staten niet goed bij u is
ontvangen.
Het is ons duidelijk geworden dat u zich heeft gestoord aan het feit dat wij u als betrokken bestuurders niet
vooraf hebben geïnformeerd over deze brief en ook de toonzetting is als onprettig ervaren. Wij begrijpen uw
opmerkingen en betreuren dat onze boodschap op deze manier bij u is overgekomen. Onze excuses
daarvoor.
Wij hopen dat het gesprek en onze toelichting hierop ertoe zullen leiden dat u wel met ons naar de inhoud en
naar onze goede intenties wilt kijken. De komende jaren staan u en wij voor grote bezuinigingsopdrachten.
Terwijl wij gezamenlijk de opdracht hebben om voor Zeeland die beslissingen te nemen, ook op financieeleconomisch vlak, die onze provincie en de gemeenten verder moeten helpen. Onze zorg op het gebied van
economische ontwikkeling en cofinanciering willen wij nogmaals onderstrepen.

Bankrelatie: N.V. Bank voor Ned. Gemeenten (BNG) te Den Haag, banknr. NL14BNGH0285005502 (IBAN) / BNGHNL2G (BIC/SWIFT).
Wij verzoeken u bij beantwoording het onderwerp en ons kenmerk te vermelden.
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Wij zouden dan ook heel graag met u in gesprek komen over bezuinigingen die de provincie wil doorvoeren
en die voor ons als gemeenten gevolgen kunnen hebben. Wij hopen daarom dat u op onze uitnodiging
daartoe wilt ingaan en stellen voor hiertoe het VZG-portefeuillehoudersoverleg te benutten.
We wachten uw reactie met belangstelling af.
Hoogachtend,
Namens de gemeente Veere
drs. R.J. van der Zwaag, burgemeester
R.S.M. Heintjes MCM, secretaris
Namens de gemeente Vlissingen
A.M. Demmers-van der Geest, burgemeester
dr.ir. J.J. van Houdt, secretaris
Namens de gemeente Schouwen-Duiveland
G.C.G.M. Rabelink, burgemeester
drs. M.K. van den Heuvel, secretaris
Namens de gemeente Middelburg,
mr. H.M. Bergmann, burgemeester
mr. A. van den Brink, secretaris

