Provinciale Staten
Vragen van de statenleden Aalfs en Hijgenaar (D66) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2014 nummer 448.
Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake status
medewerkers van aan de provincie
gelieerde dan wel door de provincie
gesubsidieerde instellingen

Antwoorden van gedeputeerde staten:

statenstukken

(ingekomen 14-03-2014)
1.

Hoeveel ambtenaren had de provincie
op 1 januari 2014 in actieve dienst?

1.

501 ambtenaren.

2.

Hoeveel ambtenaren maakten op
1 januari 2014 gebruik van de
nonactiviteitsregeling?

2.

157 NAR-deelnemers.

3.

Hoeveel van de ambtenaren, die gebruik 3.
maken van de non-activiteitsregeling,
waren op 1 januari 2014 in het kader van
die regeling toch aan het werk, conform
de terugroepclausule die de
nonactiviteitsregeling bevat?

3 ambtenaren.

4.

Bij welke instellingen of bedrijven
4.
werkten op 1 januari 2014 medewerkers
met een rechtspositie, die onder de in de
inleiding genoemde omstandigheden,
kan leiden tot kosten voor de provincie?

Alleen bij de Zeeuwse Bibliotheek zijn
medewerkers werkzaam, die in dienst zijn
van de provincie, maar zijn gedetacheerd bij
de Zeeuwse Bibliotheek.

5.

Om hoeveel medewerkers (FTE) ging
dat in totaal op 1 januari 2014?

5.

Dit betreft 91,6 fte.

6.

Hoe groot was het totale financiële risico
op 1 januari 2014?

6.

De salarislast bedraagt € 5.034.736,57 per
jaar en wordt afgedekt met de subsidies van
de provincie en de gemeente Middelburg,
waardoor het financiële risico in feite nihil is,
want de provincie beslist zelf over het al dan
niet verlenen van de eigen subsidie.

7.

Voor hoeveel medewerkers met een
afwijkende personele status, zoals
inhuur, detachering bij of door de
provincie, een payrolling constructie,
deel uitmakend van een uitleen- of
uitzendconstructie of arbeidspool, niet
vallend in een van de categorieën in de
eerste 6 vragen, is de provincie
medeverantwoordelijk te stellen onder
omstandigheden als in de inleiding
bedoeld?

7.

Geen.

2

8.

Welke maatregelen gaat u nemen om
nieuwe constructies met soortgelijke
risico's te voorkomen?

8.

In de toekomst zullen geen nieuwe constructies met soortgelijke risico’s worden aangegaan.
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