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Inhoudelijk
Aanleiding

Bij de behandeling van de Najaarsnota in de statenvergadering
van 15 november 2013 hebben GS toegezegd geen uitgaven te
doen ten aanzien van frictiekosten vóórdat aan PS een voorstel
met onderbouwing is voorgelegd. De frictiekosten van € 100.834
voor CZW bureau en € 162.286 voor Sportzeeland zijn wel
geraamd in de gewijzigde programmabegroting 2014.

Bevoegdheid

PS in het kader van hun budgetrecht

Wat stellen GS voor?

GS stellen aan PS voor in te stemmen dat de in de gewijzigde
provinciale begroting 2014 opgenomen frictiekosten voor CZW en
SportZeeland daadwerkelijk door GS toegekend worden.

Argumenten

CZW_bureau
De resterende frictiekosten betreffen 0,6 formatieplaats
mantelzorg. De kosten betreffen een periode van drie jaar, blijkt
uit nadere informatie. De provincie beëindigt de samenwerking.
Op grond van het afgesloten convenant met de gemeenten is de
provincie gehouden naar redelijkheid en billijkheid te
compenseren.
SportZeeland
SportZeeland heeft een behoorlijke voorziening frictiekosten
opgebouwd. De gevraagde tegemoetkoming in de frictiekosten
van € 335.000 wordt in het voorstel van GS verminderd tot
€ 162.286. Dit zijn de kosten van een non-activiteitsregeling van
0,5 formatieplaats gedurende 6 jaar en 7 maanden.

Doelen en effecten

In het op 21 december 2012 behandelde voorstel 'Invulling
ombuigingstaakstelling gesubsidieerde instellingen op basis van
kerntaken' is aangegeven dat indien noodzakelijk een bijdrage in
de frictiekosten wordt overwogen..

Controleren

Bij de vaststelling van de jaarrekening door PS

Uitvoering

Het verstrekken van extra subsidie door GS

Informeren

De extra bijdragen worden opgenomen in de jaarrekeningen

Kosten en dekking

De dekking van de kosten is al opgenomen in de begroting 2014.

Overige informatie

De toezegging is destijds gedaan door de heer Van Beveren.
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Geachte voorzitter,
in de Statenvergadering van 15 november 2013 is door ons de volgende toezegging (nr. 160) gedaan:

Naar aanleiding van statenvoorstel programmabegroting 2014, inclusief meerjarenraming (SERV-109):
GS zuilen geen uitgaven doen t.a.v. frictiekosten vóórdat aan PS een voorstel met onderbouwing is voorgelegd. De frictiekosten zullen wel worden geraamd.
Ons antwoord op deze toezegging, die voortkwam uit de in de programmabegroting geraamde frictiekosten
voor het CZW-bureau en voor SportZeeland, is als voigt.

CZW-bureau
in 2007 is door ons college in nauw overleg met de Zeeuwse gemeenten besloten om op basis van het
Zeeuws model' de uitvoering van een aantal gemeenschappelijke gemeentelijke taken Wmo én de provinciale steunfunctietaken vanuit de Wmo organisatorisch vorm te geven.
Het gaat/ging 0m: Anti-discriminatiebureau Zeeland (gemeenten/provincie), Advies en Steunfunctie Huiselijk
Geweld (gemeenten/provincie) en provinciale ondersteuning mantelzorg (voliedig provincie).
Dit leidde uiteindelijk tot samenwerking in de Backomce Wmo, vanaf 2009 bekend als het CZW-bureau.
De kerntakendiscussie en de daaruit voortkomende nieuwe invulling van de Wmo-steunfunctie heeft geleid
tot beeindiging van de drie voornoemde functies. De provinciale bijdrage is daarmee structureel verlaagd
van jaarlijks € 225.000,-- naar jaarlijks € 50.000,--. Laatst genoemd bedrag is bestemd voor de beleidsmedewerker CZW.
Het CZW-bureau heeft de gevolgen van de vermindering van de provinciale bijdrage grotendeels weten op
te lossen. Uiteindelijke resteren er frictiekosten voor de 0,6 fte mantelzorg van € 100.834,--.
Gemeenten en Provincie hebben bij de totstandkoming van het CZW-bureau een convenant afgesloten.
Hierin is bepaald dat, indien een partij de samenwerking (geheel of gedeeltelijk) beeindigd, deze de overige
partijen naar redelijkheid en billijkheid moet compenseren. Op basis hiervan is de Provincie gehouden de
achterbiijvende partijen te compenseren in het geval de Provincie voortijdig de samenwerking geheel of gedeeltelijk beeindigd. In dit kader gaat het dan dus om € 100.834,--, waarvan € 13.121,-- in 2014 en
€ 87.713,--in 2015.
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SportZeeland
Deze organisatie zit inmiddels in een fusietraject met de Stichting Maatschappelijk werk & Welzijn Oosterschelderegio. Deze fusie heeft geleid tot een verzoek om financiering van frictiekosten tot een totaalbedrag
van € 335.000,-- Een aantal daartoe behorende posten (Reiskosten woon- werkverkeer medewerkers voor
vijf jaar, Onvoorzien en Afkoop huidige huurcontract) rekenen wij niet tot de frictiekosten behorende kosten.
Hierbij hebben wij rekening gehouden met het feit dat SportZeeland in staat is gebleken om een behoorlijke
voorziening frictiekosten op te bouwen. Deze voorziening maakt het tevens mogelijk om de verminderde
inkomsten ult de markt, waaronder gemeenten, (in de toekomst) op te vangen. Wij vinden het redelijk en
billijk om bïj te dragen in de kosten voor een regeling voor 0,5 ft van in het totaal € 162.286,--. Dit bedrag is
gebaseerd op een jaarlijks bedrag van € 49.327,-- voor een periode van 6 jaar en 7 maanden.
Wij nemen aan de Staten met vorenstaande nadere toelichting voldoende te hebben geïnformeerd, zodat de
in de begroting 2014 opgenomen frictiekosten voor CZW en SportZeeland daadwerkelijk door ons kunnen
worden toegekend.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
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drs. J.M.M. Polman, voorzitter
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A.W.Smtr-sécretaris
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