Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Ruud Haaze (PVV) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2015 nummer 505.
Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake Totstandkoming Kennis- en Informatieplatform
Zeeland

Antwoorden van gedeputeerde staten:

statenstukken

(ingekomen 20-01-2015)
1.

Bent u bekend met genoemd artikel uit
de PZC d.d. 17 januari jl.?

1.

Ja, wij hebben hier kennis van genomen.

2.

Kunt u aangeven hoe het pakket aan
2.
maatregelen om te komen tot
bovengenoemde bezuiniging er concreet
uitziet, dus in welke mate maatregelen
als natuurlijk verloop, uitkering ineens,
inverdienen, bevorderen van uitstroom
van personeel, bevorderen van herinzet
en omscholing en maatwerk ingezet
zijn? Zo nee, waarom niet?

Ja, wij zullen dit aangeven in een brief aan
de leden van Provinciale Staten, die direct na
ons collegebesluit hierover op 10 februari
2015 aan de voorzitter van PS zal worden
gestuurd. In deze brief wordt de voortgang
van de totstandkoming van het Kennis- en
Informatieplatform Zeeland aangegeven,
inclusief het pakket aan maatregelen ter
realisatie van de bezuinigingstaakstelling
Scoop-ZB.

3.

Wat bedragen de kosten per maatregel
en wat bedragen de totale kosten van
het pakket aan maatregelen waar in de
vorige vraag over gesproken wordt?

3.

Wij zullen dit inzicht in onze hiervoor bij
antwoord 2 aangegeven brief aan PS
opnemen.

4.

Bent u van mening dat de bij vraag 3
bedoelde kosten, tot de frictiekosten
gerekend mogen worden? Zo nee,
waarom niet?

4.

Ook hierop zullen wij ingaan in onze brief
aan PS.

5.

De PVV-fractie is van mening dat het
moment van opheffing van de vertrouwelijkheid van genoemde bijlage is
aangebroken. Deelt het college deze
opvatting? Zo nee, waarom niet?

5.

Ja, wij hebben aan PS verzocht deze
vertrouwelijkheid op te heffen.

MIDDELBURG, 10 februari 2015
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