Samenvatting vergadering van Provinciale Staten van 14 maart 2014
Verzoek van het lid Robesin (PvZ) tot interpellatie over krantenartikel WCT
Het verzoek komt voort uit 'de ontstane opschudding rond het voorpagina-artikel' in de PZC onder de
kop 'GS nemen afscheid van de WCT' in samenhang met het college-interview onder de kop 'Zeeland
zit ons in het bloed'.

Statenvoorstel Besluit financieringsstatuut 2013 provincie Zeeland
Provincies mogen, wanneer ze geld in kas hebben, dit niet meer uitzetten bij banken of andere
instituten, maar moeten dit doen bij het Rijk.
De invoering van schatkistbankieren vereist een aanpassing van het Besluit Financieringsstatuut.
Provinciale Staten stellen het Besluit Financieringsstatuut 2013 vast.
e

Statenvoorstel 3 wijziging begroting provincie Zeeland 2014
De belangrijkste wijzigingen betreffen:
- gewijzigde dividenduitkering WST
- bestedingsplan 2014 Natuur en Vitaal Platteland
- ontvangen bijdragen van het Rijk
- aframing van de bijdrage van Vlaanderen in de Sluiskiltunnel, aangezien de bijdrage van € 24
miljoen al is ontvangen
e

Provinciale Staten stellen de 3 wijziging van de begroting vast.
Statenvoorstel Wob-verzoek De Persdienst buitenlandse reizen 2009-2013
De Persdienst heeft informatie opgevraagd ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur over
buitenlandse reizen door de commissaris van de Koning, collegeleden en statenleden.
Voorgesteld wordt het verzoek, voor zover het betrekking heeft op openbare informatie, te honoreren
en de informatie beschikbaar te stellen.
Provinciale Staten stemming in het met voorstel Wob-verzoek.
Statenvoorstel Referendumverordening Provincie Zeeland
De huidige Referendumverordening (volksstemming) wordt vervangen door een aangepaste met
dezelfde reikwijdte en drempels. De nieuwe verordening is zodanig geredigeerd dat er geen
afzonderlijke uitvoeringsregeling meer nodig is.
Provinciale Staten stellen de nieuwe Referendumverordening vast.
Statenvoorstel Gewijzigde planning vergaderingen PS 2014
Het Presidium stelt voor om op 26 mei 2014 een extra Statenvergadering te plannen en deze in het
vergaderschema 2014 op te nemen.
De gewijzigde vergaderingplanning wordt door Provinciale Staten vastgesteld.
Initiatiefvoorstel GroenLinks: toekomstige bestuurlijke organisatie in de provincie Zeeland
Provinciale Staten zullen in de tweede helft van dit jaar spreken over de gewenste bestuurlijke
organisatie in Zeeland.
Voorgesteld wordt in dit proces samen met gemeenten en waterschap op te trekken, elk vanuit een
eigen rol, identiteit en verantwoordelijkheid een dientengevolge ruimte te bieden voor verschillen. Het
college van GS wordt gevraagd om met het plan van aanpak tevens te duiden hoe en op welke termijn
tot een richtinggevend besluit gekomen kan worden en de commissie BFW regelmatig over de
voortgang te rapporteren.
Het voorstel is door de indiener ingetrokken en Provinciale Staten stemmen ermee in het voorstel niet
in stemming te brengen.
Statenvoorstel Invulling taakstellende bezuinigingen najaarsnota 2013/begroting 2014
Het geraamde Delta dividend valt lager uit, € 10 miljoen minder in 2014 en € 5 miljoen in 2015.

e

Het college van GS stelt voor de 4 wijziging van de begroting 2014 met doorwerking in 2015 vast te
stellen. Hiermee worden de uitgaven in 2014 verlaagd met ruim € 13 miljoen en in 2015 met bijna
€ 5,6 miljoen. Grote projecten zoals de Sluiskiltunnel, de Marinierskazerne en Waterdunen blijven
intact.
Provinciale Staten stellen de voorgestelde begrotingswijziging 2014 vast en de bijstellingen 2015
worden verwerkt in het meerjarenperspectief. Tegen dit voorstel stemmen de fracties van D66, GL,
CU en SP.
Motie ingediend door VVD, PvdA, CDA en SGP over taakstellende bezuinigingen 2014/2015
Het college van Gedeputeerde Staten wordt verzocht, in het geval van meer financiële ruimte, bij de
komende voorjaarsnota met voorstellen te komen tot het geheel of gedeeltelijk terugdraaien van
bezuinigingen op posten met meerwaarde voor economische ontwikkelingen bij de provincie en
onderwijs/kennisinfrastructuur, alsmede het scheppen van meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en
projecten met cofinanciering.
Provinciale Staten stemmen in met deze motie. Tegen deze motie stemden de fracties van PVV, D66,
GL en SP.
Moties niet behorende bij een agendapunt
Motie van de heer Erbisim (PvdA) over 'Social Return'
GS wordt opgedragen een aantal maatregelen te nemen om de in Zeeland woonachtige mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt en/of mensen met een beperking te helpen bij het vinden van
(aangepast) werk. De provincie kan dat doen door 'social return' als eis op te nemen bij provinciale
aanbestedingen en grote opdrachten via bijvoorbeeld een contracteis of een sociale paragraaf.
Daarnaast kunnen de provinciale aanbestedingen opgeknipt en in kleine bestekken aangeboden
worden zodat ook kleine ondernemers een kans krijgen hierop in te schrijven, onder dezelfde
voorwaarden. Tot slot moet binnen de eigen provinciale organisatie een personeelsbeleid gevoerd
moet worden waarbij er bij alle diensten en afdelingen naar gestreefd wordt om arbeidsgehandicapten
in dienst te hebben en een voldoende mate van stagemogelijkheden aan te bieden.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met deze motie.

