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Commissie Economie van Provinciale
Staten van Zeeland
p.a. Statengriffie
Mevrouw mr. A.M. Lobik
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

Middelburg, 2 september 2015
Geachte Commissie,
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Op 26 juni 2015 zonden Gedeputeerde Staten ons een brief over het besluit geen indexering toe passen
op de integrale kostensubsidie 2016. Dit besluit wijkt af van het indexeringsbesluit dat op 22 juni 2012 bij
de behandeling van de voorjaarsnota van dat jaar door Provinciale Staten is vastgesteld.
In voornoemde brief staat dat Provinciale Staten is gevraagd met deze afwijking in te stemmen.
Het besluit geen indexering toe te passen op de integrale kostensubsidie van volgend jaar betekent dat wij
op korte termijn geconfronteerd worden met een extra bezuiniging, juist in een periode dat wij bezig zijn
met het invullen van de substantiële ombuigingstaakstelling waarover Provinciale Staten op 21 december
2012 besloten.
Mede op basis van de besluiten van Provinciale Staten van 22 juni en 21 december 2012 hebben wij de
ombuigingstaakstelling verwerkt in onze meerjarenbegroting. Het begrotingstekort in deze jaren kunnen
we incidenteel oplossen vanuit vrijvallende middelen en reserves.
Afwijking van het indexeringsbesluit, waardoor feitelijk extra kortingen op de subsidie ontstaan, maakt een
goede financiële meerjarenplanning onmogelijk en levert risico’s op voor de bedrijfsvoering.
Vandaar dat wij bezwaar hebben gemaakt tegen het besluit van Gedeputeerde Staten om geen indexering
op de integrale kostensubsidie 2016 toe te passen.
In de voorbereidingen van het opstellen van de uitgangspunten voor de provinciale begroting 2016, met
name ten aanzien van het niet indexeren van de begrotingsposten, zijn de financiële effecten daarvan op
onze instellingen niet meegewogen. Wij zijn er althans niet over geraadpleegd. Wij hopen dat dit alsnog
gebeurt en er ruimte is voor een wat gedifferentieerdere besluitvorming.
Met vriendelijke groet,

Marjan Ruiter,
directeur Zeeuws Museum

Wim Scholten,
directeur SCEZ

