Provinciale Staten
Vragen van het statenlid van J. Dijen (SP) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2014 nummer 449.
Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake frictiekosten
fusie Scoop-ZB

Antwoorden van gedeputeerde staten:

statenstukken

(ingekomen 21-02-2014)
1.

Heeft het college van GS gesprekken
1.
gevoerd met leden van de coalitiepartijen
VVD, PVDA, CDA en SGP over de
frictiekosten?

Nee, als college van GS voeren wij geen
afzonderlijk overleg met de coalitiepartijen.

2.

Zijn tijdens deze gesprekken ook de
2.
mogelijke opties besproken die GS willen
opnemen in het sociaal plan?

Nee, deze gesprekken heeft ons college niet
gevoerd, zie verder het antwoord bij 1.

3.

Klopt het dat het college onder andere
3.
personeel van de Zeeuwse Bibliotheek in
dienst wil nemen bij de Provincie of de
detachering wil opzeggen zodat
personeel weer in dienst van de
Provincie komt?

Deels. In het traject tot juli a.s. worden in
overleg met Scoop en ZB ambtelijk en
bestuurlijk diverse opties onderzocht.
De optie werk-naar-werk is onderdeel
hiervan. Deze optie is alleen mogelijk als er
elders - en dus ook bij de provincie vacatures zijn.

4.

Zo ja, zijn er daadwerkelijk werkzaamheden te voorzien voor deze mensen?

4.

Zoals aangegeven bij antwoord 3 is
herplaatsing alleen mogelijk indien er binnen
de huidige formatie van de provincie
passende vacatures zijn.

5.

Indien het antwoord op de vorige vraag
positief is: betekent dit niet dat de
Provincie met haar non-activiteitsregeling teveel personeelsleden heeft
laten vertrekken waardoor deze
werkzaamheden ingevuld gaan worden
door medewerkers van de Zeeuwse
Bibliotheek?

5.

Nee, want zoals is aangegeven bij antwoord
3 en 4 wordt uitgegaan van vacatures binnen
de huidige formatie van de provincie en niet
van formatie-uitbreiding.

6.

Klopt het dat het college van GS de optie 6.
besproken heeft om de bezuiniging op
de subsidie te verminderen voor de jaren
2014 en 2015 zodat de instelling meer
eigen vermogen hebben en daardoor
minder geld hoeven te lenen om de
kosten van het sociaal plan te betalen?

Er is inderdaad een andere ritmiek van
invoering van de bezuiniging overwogen
indien dit de instellingen meer ruimte biedt
voor de realisatie van de structurele
bezuiniging van € 2 miljoen per 2016. Dit is
ook gemeld in het Feitenrelaas frictiekosten
via het memoreren van de GSbrief van 16 juli
2013.

7.

Wat is de status en voortgang van deze
opties?

Het traject van voortgang is gemeld in de cie.
BFW van 21-2 en voorziet dat Provinciale
Staten in hun vergadering van 4 juli a.s. een
besluit zullen nemen over een totaalvoorstel.

7.

2

Behandeling hiervan in de commissie BFW
staat gepland op 20 juni a.s. en ons college
zal in de loop van mei het totaalvoorstel
behandelen.
8.

Wanneer is/was het college van GS van
plan om naast de coalitiepartijen ook de
oppositiepartijen over deze opties in te
lichten?

8.

Via het voorstel dat voor de Statenvergadering van 4 juli ter behandeling wordt aangeboden en wordt voorbesproken in de cie
BFW van 20 juni a.s. worden alle partijen op
hetzelfde moment geïnformeerd.

9.

Vindt het college van GS dat zij hiermee
voldoen aan de informatieplicht zoals
beschreven in de Provinciewet en het
reglement van orde?

9.

Ja.
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