Provinciale Staten
Vragen van het statenlid F. Babijn (PvZ) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2014 nummer 434.
Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake Krimpgelden
en frequentie fiets-voetveer

Antwoorden van gedeputeerde staten:

statenstukken

(ingekomen 18-03-2014)
1.

Kan uw College aangeven welk bedrag
aan krimpgelden er voor 2014, 2015 en
2016 beschikbaar is voor de provincie
Zeeland?

1.

Nee, krimpgelden zijn er niet.
Wel is er de krimpfactor die medebepalend is
voor de omvang van de uitkering uit het
Provinciefonds aan Zeeland.

2.

Kan uw College tevens aangeven welk
gedeelte (in euro’s) hiervan nog
‘vrij besteedbaar’ is in 2014, 2015 en
2016?

2.

We verwijzen u hiervoor naar de documenten
van de begrotingscyclus.

3.

Ook willen wij een totaaloverzicht
3.
ontvangen van uw College m.b.t.
waaraan en hoeveel ‘Krimpgeld’ de
provincie Zeeland de afgelopen jaren
heeft uitgegeven en waaraan en hoeveel
‘Krimpgeld’ de provincie voornemens is
de komende jaren uit te geven (gaarne
uw uitgebreide specificatie).

De besteding van het Provinciefonds
(inclusief krimpfactor) wordt met het
vaststellen van de jaarlijkse begroting
bepaald door uw Staten. De verantwoording
hiervan vindt plaats in de jaarrekening.

4.

Tevens willen wij graag een bevestiging
van uw College dat de door Provinciale
Staten aangenomen ‘Motie Oormerken
Krimpgelden’ (d.d. 25-01-2013), naar de
letter door uw College wordt nageleefd
c.q. uitgevoerd.

Bij brief van 17 april 2013 (met kenmerk
13007345) hebben wij uw Staten
aangegeven op welke wijze wij deze motie
uitvoeren. Vanaf 2014 kennen wij in de
Programmabegroting een 'paragraaf
demografische ontwikkeling'. Hier wordt
ingegaan op de bevolkingsontwikkeling, wat
wij willen bereiken en wat er gedaan gaat
worden. Met deze paragraaf en het
programmadocument Prachtig Wonen,
Werken en Leven, dat in 2013 aan uw Staten
ter kennisname is gezonden, geven wij
uitvoering aan de door u bedoelde motie over
het oormerken van de krimpgelden.

5.

Gaarne vernemen wij vervolgens van uw 5.
College welke bedragen u in 2014, 2015
en 2016, naar verwachting, tekort komt
om de huidige vaarfrequentie van het
fiets-voetveer Breskens-Vlissingen voor
die jaren te kunnen garanderen
(uitgaande van de door uw College
genoemde minimumgrens in de
concessie)?

4.

Dat kan niet worden aangegeven. De in het
bestek van de aanbesteding opgenomen
minimumgrens is slechts bedoeld als
ondergrens voor het bepalen van de scores
op het gunningcriterium 'omvang dienstregeling'. Pas als de omvang van de
dienstregeling van de winnende vervoerder
bekend is, kunnen wij uw vraag beantwoorden.
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6.

In de beantwoording tijdens de
6.
Statenvergadering had uw College het,
m.b.t. tot de vaarfrequentie van het fietsvoetveer, over een ‘minimumgrens in de
concessie’; hoeveel afvaarten minder per
jaar betekent deze “minimumgrens”
concreet t.o.v. het huidige aantal
afvaarten?

Deze minimumgrens ligt op 11.000 afvaarten
per jaar ten opzichte van 16.500 in de
huidige dienstregeling. Zoals bij de vorige
vraag aangegeven, is deze minimumgrens
aangebracht voor aanbestedingsdoeleinden
en is het geen weergave van de werkelijke
omvang van de dienstregeling van het fietsvoetveer met ingang van 2015.

7.

Kan uw College ons bevestigen dat het
7.
is toegestaan ‘Krimpgeld’ aan te wenden
voor ‘behoud vaarfrequentie fietsvoetveer Breskens-Vlissingen’?

De besteding van de uitkering vanuit het
Provinciefonds (inclusief krimpfactor) wordt
met het vaststellen van de jaarlijkse
begroting bepaald door uw Staten.

8.

Tot slot wil de Statenfractie van de Partij
voor Zeeland (PvZ) van uw College
vernemen of en zo ja, welk totaalbedrag
er van de ‘Krimpgelden’, voordat deze
door Provinciale Staten geoormerkt
werden, “weggezakt” is in de begroting
c.q. niet besteed is aan bestrijding van
de ‘Krimp’.

Aangezien er geen krimpgelden zijn, is ook
van het door u genoemde 'wegzakken' van
deze gelden geen sprake (zie ook beantwoording van vraag nr. 1).

8.

MIDDELBURG, 8 april 2014
Namens de fractie van Partij voor Zeeland
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