Besluitenlijst
statencommissie
Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Commissie Bestuur, Financiën en
Welzijn, gehouden in de Louise de Colignyzaal en de Statenzaal van het Provinciehuis te
Middelburg op 2 november 2012 van 9.40 tot 14.30 uur.
Voorzitter:

J.M. Meulenberg-op 't Hof

Aanwezig zijn de (plv.) leden: F. Babijn (CDA), A. Beekman, C.W. Bierens, J.J. van Burg, H.M.G. van den
Dool, T. van Gent, R. Haaze, E. Hageman, L. Harpe, J.C. Hessing,
A. Hijgenaar, P.C.A. de Milliano-van den Hemel, E.D. de Neef, G.D.
Roeland, I.S.L. van Scheyen, G. van Unen en J. Werkman
Tevens zijn aanwezig:

C. van Beveren, G.R.J. van Heukelom en B. de Reu (GS), S. Kiemeneij (afd.
FEZ) en M.E. Trimpe (commissiegriffier, verslag)

Afwezig zijn de leden:

A. Evertz en R.F.M. de Kort

1.

Opening en mededelingen van de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering. Zij herinnert aan het werkbezoek aan Bureau Jeugdzorg
Zeeland. De commissieleden kunnen eventuele aandachtspunten voor dit werkbezoek aan de
commissiegriffier doorgeven.

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, hoewel de volgorde iets verandert. De heer Van Gent
(VVD) verzoekt doorgeschoven agendapunten in het vervolg als eerste punten te agenderen.

3.

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
•
•

•
•

4.

Mededelingen van gedeputeerden: geen.
Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag:
De heer Van Gent (VVD) vraagt naar de visie ven het college over het Regeerakkoord, met name
de bestuurlijke herschikking van landsdelen.
De heer Van Heukelom (GS) heeft contact opgenomen met het ministerie van BZK, maar daar
blijkt nog geen helderheid te zijn over de consequenties. Voor herindeling van provincies is geen
grondwetswijziging nodig, voor het opheffen van waterschappen wel. Het college bezint zich over
hoe hiermee om te gaan.
Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan :geen.
vaste terugkerende agendapunten: IPO in relatie tot provinciefinanciën:
De heer Van Heukelom (GS) uit de IPO-delegatie dat ten behoeve van de RUD gemeenten en
provincies een bijdrage van € 25 miljoen zullen ontvangen van het rijk om de eerste aanzet te
betalen.
De heer Harpe (GL) wijst de heer De Haaze (PVV) erop dat op het Delta-congres van
1 november jl. een IPO-vertegenwoordiger in de openbaarheid zich afzette tegen het
regeerakkoord. Dat vindt hij voorbarig. De heer Haaze (PVV) neemt dit mee.

Gelegenheid om in te spreken
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
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5.

Statenvoorstel Startnotitie Agenda Leefbaarheid en Bevolkingsontwikkeling 2013-2018 (SBO-061)
Het woord wordt gevoerd door de heer Van Burg (SGP), de heer Werkman (VVD), mevrouw Van
Unen (SP), mevrouw Van Scheyen (D66), de heer Babijn (CDA), mevrouw De Neef (PvZ) , de heer
Hessing (NZ), de heer Beekman (CU), de heer Van den Dool (PVV), de heer Hageman (PvdA).
Opmerkingen worden er algemeen gemaakt over het ambitieuze tijdpad, en de brede insteek van de
startnotitie. Veel vernieuwing wordt niet geconstateerd in de startnotitie. De raakvlakken met de
bevolkingsontwikkeling (vertrek jongeren en andere migratie in/uit Zeeland), leiden tot zorgen bij NZ
en PvdA, met name voor de aanwezige zorgvoorzieningen. Tot slot is de vraag wat de toegevoegde
rol van de provincie is.
De heer Van Heukelom (GS) beantwoordt de gestelde vragen. Hij merkt op dat met de kadernota ook
de verlenging van het interimbeleid leefbaarheid 2012 wordt meegenomen, tot het moment dat de
beleidsnota naar verwachting in maart 2013 wordt behandeld door Provinciale Staten. Ziekenhuiszorg is belangrijk voor leefbaarheid, maar nog meer de vraag hoe de zorg, zoals dialysezorg, is
georganiseerd. In overleg met gemeenten is besproken over de opgaven waar overheden voor staan.
Er hoeft overigens niet altijd geld bij, slimmer werken kan veel opleveren. Rondom de
bevolkingsontwikkeling hecht de minister van BZK eraan uit te spreken middels een convenant dat er
een gezamenlijk probleem is. Bevolkingsontwikkeling is ook essentieel voor het onderwijsaanbod:
jongeren verlaten de provincie om een studie te volgen die niet in zeeland te vinden is. Met een gezin
komen deze jongeren later vaak weer terug. Er wordt overigens explicieter gemaakt wat de
evaluatienota van het beleidskader sociale zorg betekent voor de Agenda Leefbaarheid.
In tweede termijn wordt geconstateerd dat doelen nog steeds niet goed meetbaar zijn, al is er wel
meerdere keren een evaluatie geweest. Ook missen meerdere commissieleden raakvlakken met de
nota over ziekenhuiszorg in Zeeland. De kerntakendiscussie lijkt de nieuwe leefbaarheidsagenda te
kruisen, doordat de opgaves voor provincie, gemeenten en instellingen nog niet zijn afgerond.
Benadrukt dat goed moet worden gekeken wat bij de bevolking leeft en dit inzichtelijk te maken. Tot
slot wordt gevraagd naar een brief van de VZG over dit onderwerp van 25 oktober jl.
De heer Van Heukelom (GS) merkt op dat Scoop een goede methode gebruikt om leefbaarheid te
meten; ook voor De staat van Zeeland is dat gebeurd. De brief van de VZG hoort niet bij deze
discussie thuis, maar is onderdeel voor de besluitvorming van de staten. Het gevoel is dat met de
kerntakendiscussie veel verdwijnt.
De voorzitter concludeert dat de commissie het voorstel voldoende onderbouwd vindt voor
behandeling door Provinciale Staten op 23 november 2012.

6.

Statenvoorstel Najaarsnota (met tussenrapportage uitwerking kerntakendiscussie) (FEZ-068)
De heer Haaze (PVV), de heer Beekman (CU), de heer Roeland (SGP), de heer Hessing (NZ) ,
mevrouw De Neef (PvZ), mevrouw De Milliano (CDA), de heer Hijgenaar (D66), mevrouw Van Unen
(SP)de heer Harpe (GL) en de heer Bierens (VVD) voeren in eerste termijn het woord. Genoemde
onderwerpen zijn de omvang van de externe inhuur en de omvang van de algemene reserve mede in
het licht van de NAR, de 'boeggolf' aan overgeboekte kredieten in verband uitgestelde voorgenomen
activiteiten. Ook wordt bezorgdheid over de vorming van de RUD uitgesproken. De besteding van het
DELTA-dividend wordt aan de orde gesteld. Het overzicht met grote projecten en de risico's wordt
gewaardeerd. Er is enige onduidelijkheid over het bedrag dat voor N62 beschikbaar komt, en over de
MER voor de Tractaatweg.
De heer Van Beveren (GS) beantwoordt de vragen en zegt toe de staten schriftelijk te informeren
over de gevolgen van het regeerakkoord voor Zeeland. Tevens zal hij via het verslag informeren
1
over de aanbesteding van de gladheidsbestrijding, en de Zeeuwse deelname daarin . De hoogte van
de algemene reserve is bepaald op € 25 mln, verder is belangrijk dit te combineren met de
weerstandsreserve. De boeggolf is een bekend verschijnsel bij de overheid; door het nu binnen de
begroting op te lossen probeert het college daar halt tegen te roepen. Rekeningsaldi zullen daardoor
kleiner worden. Over het DELTA-dividend is tot 2013 een afspraak met het bedrijf om een vast

1

Gevraagde informatie over de aannemers op het bestek voor de uitvoering van de gladheidbestrijding:

•
•

Het bestek is Europees aanbesteed in 7 percelen.
4 percelen zijn gegund aan Zeeuwse aannemers: (H4A Sas van Gent 2 percelen op Zeeuws-Vlaanderen, Sagro ’sHeerenhoek perceel A58, Zandee Kloetinge perceel Zuid-Beveland).
•
3 percelen zijn gegund aan niet-Zeeuwse aannemers: (JARO Ouddorp perceel Schouwen-Duiveland, Ballast
Nedam perceel Tholen, Rasenberg perceel Walcheren).
Alle Zeeuwse aannemers die hebben ingeschreven hebben opdracht gekregen voor 1 of meerdere percelen m.u.v. 1
aannemer. Die voldeed echter niet aan de eisen.
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dividend uit te keren, maar in de huidige energiemarkt verwacht hij niet dat dergelijke afspraken wwer
tot stand komen. De inzet van het bedrag strookt met het collegeprogramma., en is steeds
incidenteel. Er hoeft geen nieuwe MER te komen over de Tractaatweg, de commotie hierover in de
pers bevreemdt spreker, mede omdat hij vaak met de betrokken wethouder overlegt. Over de ILG
hoopt spreker begin 2013 meer financiële duidelijkheid te hebben. In overleg met gemeenten wordt
gesproken over functies en taken die de provincie beëindigt vanwege de kerntakendiscussie, en niet
over instellingen. Naar de menig van het college hoeft er geen ander dictum bij dit voorstel te komen.
Daar waar er nog geen beleidsnota's zijn vastgesteld krijgen Provinciale Staten via een tekstuele
begrotingswijziging de besteding ter accordering voorgelegd. De heer Van Heukelom (GS) vult aan
dat het bedrag dat voor de RUD is bestemd onderdeel is van een 'package deal'. Er is nu een ander
plan ingediend. Het pand aan het Groenewoud is lager getaxeerd dan was verwacht, maar altijd
hoger dan de boekwaarde. De verwachte bedragen voor verkoop en verhuur zijn niet verwerkt. Op
termijn kunnen de staten een voorstel verwachten over de ICT-vernieuwingen in de provincie.
De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor behandeling door
Provinciale Staten.
7.

Initiatiefvoorstel van D66, alternatieve begroting op de kerntakendiscussie (SGR-31)
Op verzoek van de indiener van het initiatiefvoorstel, de heer Hijgenaar (D66) wordt het voorstel eerst
in de commissie besproken, voor behandeling door PS. De heer Roeland (SGP)doet een voorstel van
orde: hij wil het voorstel graag bespreken wanneer ook het betreffende voorstel van GS aan PS
beschikbaar is. Dit wordt door meerdere fracties ondersteund.
De heer Hijgenaar (D66) stelt voor vandaag zijn voorstel toe te lichten en vragen te beantwoorden.
Mevrouw De Neef (PvZ), de heer Roeland (SGP), de heer Bierens (VVD), de heer Beekman (CU) en
de heer Van Burg (SGP) voeren het woord. De heer Hijgenaar (D66) beantwoordt de vragen, die met
name gaan over de verdeling van het te verhogen verkeer- en vervoersbudget over de gemeenten,
en het benutten van het statenbudget voor dit voorstel.
De voorzitter concludeert dat het voorstel terugkomt voor behandeling bij de behandeling van het
voorstel over de ombuigingstaakstelling gesubsidieerde instellingen op basis van kerntaken door
Provinciale Staten op 14 december a.s.

8.

Statenvoorstel subsidiebeleid 2013 'Resultaat met subsidie' (FEZ-056)
De heer Bierens (VVD), de heer Hijgenaar (D66), de heer Babijn (CDA), de heer Van den Dool
(PVV), de heer Van Burg (SGP), mevrouw De Neef (PvZ) en de heer Hessing (NZ) voeren het
woord. Met name gaan de diverse fracties in op het ontbreken van een duidelijke controle of
activiteiten uit arrangement 1 daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Kleine subsidies hebben naar de mening
van enkel fracties weinig meerwaarde. Er wordt gevraagd naar het totale bedrag aan subsidieverlening.
De heer Van Beveren (GS) en de heer Kiemeneij (FEZ) beantwoorden de vragen. De regeling is
gebaseerd op de rijksregeling, aangepast op de hoogte van de bedragen. Er is een meldplicht, en bij
geschaad vertrouwen volgen er sancties. Bovendien is er al veel van de aanvrager bekend via de
aanvraagprocedure. De heer Van Beveren (GS) is het niet eens met de mening dat kleine subsidies
geen meerwaarde hebben. Hij zegt toe de commissie te informeren over de omvang en het aantal
van subsidies die jaarlijks worden verleend.
In tweede termijn wordt de evaluatie van de vorige subsidieverordening en de WPOT-norm
aangeroerd. Tevens worden enkele suggesties voor een meer uitgebreide controle aangedragen. De
heer Van Beveren (GS) zegt hierop toe het statenvoorstel aan te passen op basis van de gemaakte
opmerkingen bij de commissiebehandeling omtrent de verantwoording van subsidies in arrangement
1.
De voorzitter concludeert dat het voorstel in gewijzigde vorm zal worden voorgelegd voor
behandeling door Provinciale Staten op 23 november a.s.

9.

Statenvoorstel begroting 2013 fonds nazorg gesloten stortplaatsen (FEZ-066)
De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende onderbouwd is voor behandeling door
Provinciale Staten op 9 november a.s.
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10. Brief GS van 18 september 2012 met afhandeling motie beloningsbeleid gesubsidieerde instellingen
(motie nr. 21 van 20 april 2012)
Op verzoek van dhr. Beekman is deze brief geagendeerd. De heer Beekman (CU), de heer Hessing
(NZ), de heer Babijn (CDA), de heer Van Burg (SGP) en de heer Van den Dool (PVV) voeren het
woord. Enkele fracties zouden graag zien dat de norm voor de topsalarissen fors naar beneden wordt
bijgesteld.
De heer Van Beveren (GS) wil niet vooruitlopen op een lagere normstelling, en meent dat Provinciale
Staten daarover met een motie moet komen. Niet voor niets zijn de organisaties op een afstand
gezet: de provincie heeft daarmee minder grip op dergelijke zaken. Bij het aantreden van een nieuwe
directeur kunnen er nieuwe afspraken worden gemaakt.
De voorzitter concludeert : het Presidium adviseren dat motie voldoende is afgehandeld, de fractie
van de heer Beekman (CU) zal dit met andere fracties mogelijk een vervolg geven via een motie.
11. Statenvoorstel aanbesteding accountant (SGR-32)
Het woord wordt gevoerd door de heer Van den Dool (PVV), de heer Roeland (SGP), de heer
Hessing (NZ) en de heer Beekman (CU).
De heer Werkman (VVD) geeft als lid van de bestuurscommissie aanbesteding accountant antwoord
op de gestelde vragen.
De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor behandeling door
Provinciale Staten op 23 november a.s..
12. Statenvoorstel Dualisme en beleidscyclus (SGR-29)
Dit voorstel is afkomstig van de werkgroep dualisme. De heer Van Gent (VVD) en mevrouw De Neef
(PvZ) voeren het woord.
De heer Roeland (SGP), voorzitter van de werkgroep Dualisme, beantwoordt de vragen.
De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende onderbouwd is voor behandeling door
Provinciale Staten op 23 november a.s.
13. Memo met voorstel vanuit de Werkgroep Dualisme
Het woord wordt gevoerd door mevrouw De Neef (PvZ), de heer Hijgenaar (D66) en de heer Bierens
(VVD).
De voorzitter concludeert dat unaniem met alle onderdelen uit het voorstel wordt ingestemd.
14. Besluitenlijst vergadering 7 september 2012 met Advies aan Presidium
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.
15. Toezeggingenlijst
De commissietoezeggingen nr's. 103, 22 en 39, PS-toezegging nr. 73 en motie nr. 21 worden met
instemming van de commissie afgevoerd.
16. Volgende vergadering: vrijdag 30 november 2012, om 13.30 uur.
17. Sluiting om 14.30 uur.
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