VERSLAG
statencommissie
Verslag van de openbare vergadering van de Commissie Bestuur, Financiën en
Welzijn, gehouden in de Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg op
21 februari 2014 van 9.30 –15.00 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, P.B. Colijn,
H.M.G. van den Dool, B. Erbisim, R. Haaze, L. Harpe, A. Hijgenaar,
R.P.M. de Kort, P.C.A. de Milliano-van den Hemel, R. Muste, E.D. de Neef,
P.L. de Putter, G.D. Roeland, G. van Unen en J. Werkman
Tevens zijn aanwezig:

J.M.M. Polman (cvdK), C. van Beveren en C.M. Schönknecht-Vermeulen
(GS), M.E. Trimpe (commissiegriffier, verslag)

Afwezig zijn de leden:

E. Hageman.

1.

Opening en mededelingen van de voorzitter
De voorzitter inventariseert suggesties voor werkbezoeken, namelijk een bezoek aan de EU en
aan de gefuseerde organisatie SCOOP-ZB. De commissie stemt hiermee in, en gaat tevens in op
een uitnodiging van het Zeeuws Museum om op 23 mei na afloop van de commissievergadering
een bezoek te brengen.

2.

Vaststellen agenda
Mevrouw Van Unen (SP) heeft de brief van agendapunt 13 teruggevraagd en zal dit bij agendapunt
9 betrekken.

3.

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
•

Mededelingen van gedeputeerden: De heer Van Beveren (GS) doet namens collega's De Reu
en Van Heukelom een mededeling omtrent het dossier Scoop en Zeeuwse Bibliotheek ,
aangezien GS hebben toegezegd PS tussentijds via de commissie BFW te informeren. Op
verzoek van de Staten is in de commissie BFW van 17 januari en de PS vergadering van 31
januari nogmaals teruggekeken op de afgelopen periode op basis van het rapport feitenrelaas
frictiekosten. Vooruitkijkend naar de komende periode zijn de Staten geïnformeerd over de
opvatting van de provincie t.a.v. een toekomstig kennis- en informatiecentrum (de instellingen
zijn als eerste verantwoordelijk voor ontwikkeling kennis- en informatiecentrum, provincie stelt
randvoorwaarden]. Het college wil de volgende randvoorwaarden hanteren:
de toekomstige taken dienen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de kerntaken van de provincie;
er is een gepaste afstand en gewenste zeggenschap van de provincie via statuten; er is inzicht
dat de toekomstige taken passen binnen het beperkte jaarlijks budget (incl. duidelijkheid over
bezuinigingen); aanvaardbare frictiekosten; en implementatie nadat Provinciale Staten kennis
hebben genomen van een integraal voorstel van uw instellingen].
GS stellen vast dat een periode van terugkijken op het proces is afgesloten en dat er in de
Staten op hoofdlijnen overeenstemming bestaat over de rolopvatting, de randvoorwaarden en
de voorgestelde werkwijze en aanpak waarbij het college “de rust en ruimte krijgt” om de
instellingen te begeleiden bij de realisatie van hun voornemens.
In het laatste bestuurlijk overleg (hierna BO) van 3 februari jl. zijn de instellingen hierover
geïnformeerd. Hieruit blijkt ook dat de instellingen weer vertrouwen hebben in de aanpak zoals
we die gezamenlijk hebben vastgesteld. Ze betreuren het dat er in het afgelopen halve jaar
geen voortgang is geboekt en hebben gemeld dat zij zowel in werkgroepen, management-
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•

teams en OR’s de draad weer gezamenlijk hebben opgepakt.
Met de instellingen wordt ingezet op de voorbereiding van een totaalvoorstel waarover
Provinciale Staten in hun vergadering van 4 juli a.s. een besluit kunnen nemen. Behandeling
in de commissie BFW staat gepland op 20 juni a.s. Daarnaast is door GS met de instellingen
afgesproken om voor PS-leden in de 2e week van april een mini-conferentie over het nieuwe
kennis- en informatiecentrum voor Zeeland te organiseren met inschakeling van deskundigen.
De heer Van Beveren (GS) deelt uit de portefeuille van gedeputeerde De Reu mee over
beeldende kunst dat het college het betreurt dat de Staten het bericht over het niet meer
meedoen van gemeente Vlissingen uit de media heeft moeten vernemen. Volgende
vergadering kan de portefeuillehouder meer meedelen, ook over het fusietraject serieuze
Muziek. De heer De Putter (VVD) spreekt zijn hun ongenoegen uit over het niet aanwezig zijn
van gedeputeerden in deze commissie en de wijze waarop informatie bij Staten komt. Enkele
andere commissieleden onderschrijven dit.
Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
De heer Hijgenaar (D66) heeft tijdens een bijeenkomst vernomen dat er bedrijven vertrekken
uit de haven van Zeeland Seaports. Is dat juist? Mevrouw Schönknecht-Vermeulen (GS) hoort
juist alleen positieve geluiden.
Mevrouw De Neef (PvZ) begrijpt dat er mede namens provincie Zeeland een brief naar minister
Kamp is gestuurd i.v.m. windmolens in de twaalfmijlszone. Is dat de uitvoering van de
aangenomen motie? PS zijn hier niet over geïnformeerd, maar dat zou spreekster wel juist
vinden. De heer Polman (cvdK) geeft aan dat de motie door het college is uitgevoerd én
daarbovenop is met andere provincies een brief gezonden. Deze wordt binnenkort
toegezonden.
Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
De heer Babijn (CDA) vraagt n.a.v. de ter kennisneming geagendeerde brieven over moties
van Hulst en Sluis over krimpgelden of bij beide gemeenten nog steeds de idee bestaat dat er
extra geoormerkte gelden beschikbaar zijn, die vanuit de Rijksoverheid aan de provincie
beschikbaar worden gesteld voor demografische ontwikkelingen, met name voor Zeeuws
Vlaanderen? Hoe is hier over gecommuniceerd? En wanneer worden beide
brieven beantwoord met een duidelijke uiteenzetting wat Hulst en Sluis mogen verwachten en
wat niet?
Mevrouw De Neef (PvZ) informeert in dit verband naar de functie van de motie van de PvZ
waarin gevraagd werd de krimpgelden te oormerken.
De heer Van Beveren (GS) geeft aan dat in 2012 de drie colleges van B&W in ZeeuwsVlaanderen schriftelijk zijn geïnformeerd. Het is ook mondeling met hen besproken. Er is geen
aparte post in het provinciefonds voor krimp, alleen een zgn. 'krimpfactor'. Er ligt geen
onbestemd geld te wachten voor Zeeuws-Vlaanderen. Ter afdoening van enkele toezeggingen
op dit punt kan de commissie binnenkort informatie verwachten.
Mevrouw Van Unen (SP) vraagt naar de opclassificatie van gemeente Sluis. GS zijn akkoord
gegaan met 'opclassificatie' van de gemeente Sluis tot en met 2018. Dat betekent dat
burgemeester, wethouders en raadsleden meer salaris krijgen dan waar ze qua inwonersaantal
van de gemeente recht op hebben, omdat de gemeente bang is dat capabele mensen afhaken
omdat in het bedrijfsleven veel meer te verdienen valt. De SP-fractie vindt dit een verkeerd
signaal geven naar burgers.
De heer Van Beveren (GS) geeft aan dat GS een verzoek van de gemeenteraad van Sluis
hebben behandeld. Bestuurders gaan niet opeens meer verdienen.
Mevrouw Van Unen (SP) begrijpt dat er veel op gemeenten afkomt, maar vindt dit echt een
verkeerd besluit.
De heer Harpe (GL) begrijpt n.a.v. een bericht op Omroep Zeeland dat EU-parlementariër Van
Nistelrooij medestanders probeert te vinden voor een Europese bijdrage voor de schoonmaak
van het voormalige bedrijfsterrein van Thermphos, waaraan blijkbaar een prijskaartje hangt van
tussen de 90 en 150 miljoen euro. De staten zijn niet op de hoogte van dit lobbycircuit en van
de hoogte van de bedragen.
De heer Van Beveren (GS) bestrijdt dat de bedragen die de heer Harpe (GL) noemt bekend
zijn bij het college. In Brussel wordt gesproken over het aanspreken van een solidariteitsfonds,
dat door het Kabinet gedaan moet worden. De vakminister wordt daarvoor benaderd.
De heer Harpe (GL) vraagt het college daarop in te zetten.
De heer Harpe (GL) spreekt zijn verbazing uit over de uitnodiging voor de ondertekening van
een intentieovereenkomst met ADRZ en twee Walcherse gemeenten i.v.m. de ontsluiting van
het te bouwen Ziekenhuis in Middelburg. Op initiatief van gemeente Vlissingen is daarvoor
gekozen, om een positief signaal af te geven. GS heeft nooit een bezwaar tegen de locatie
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4.

gehad, en wil nog steeds meewerken onder de gestelde voorwaarde in de Voorjaarsnota.
De heer Harpe (GL) ontraadt het college om dit door te zetten.
Vaste terugkerende agendapunten: IPO in relatie tot provinciefinanciën: de voorzitter verzoekt
de commissie opmerkingen rond de vergaderstukken voor de algemene vergadering van het
IPO op 20 maart aan de heer Haaze door te geven.

Gelegenheid om in te spreken
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5.

Brief commissaris van de Koning van 6 januari 2014 over jaarverslag 2013
Mevrouw De Milliano (CDA, de heer Van Burg (SGP), de heer Haaze (PVV) en mevrouw De Neef
(PvZ) complimenteren de heer Polman (cvdK) met dit jaarverslag. Verder wordt geïnformeerd naar
de kosten in vergelijking met de gedrukte glossy uit het verleden.
De heer Polman (cvdK) geeft aan dat er eenmalig 8 à 9.000 euro is geïnvesteerd in een systeem,
waarmee jaarlijks een bedrag van ongeveer 5.500 euro wordt uitgespaard.

6.

Initiatiefvoorstel GroenLinks: toekomstige bestuurlijke organisatie in de provincie Zeeland (SGR48)
1

De heer Harpe (GL) licht zijn voorstel toe met een presentatie . Spreker vindt dit de aanzet voor
een serieuze discussie.
De heer Bierens (VVD) begrijpt dat het voorstel is bedoeld als denkoefening.
Mevrouw Evertz (PvdA) vindt het getuigen van politieke moed om met een dergelijk voorstel te
komen. Is er wel draagvlak voor?
Mevrouw De Milliano (CDA) vraagt wanneer van de zijde van GS een notitie te verwachten is.
Duidelijk moge zijn dat Zeeland zelf beslist over hoe Zeeland eruit moet komen te zien. Hoe ziet de
indiener de rol van de gemeenten? Schaalvergroting is overigens geen garantie voor een lager
kostenniveau. Spreekster maakt zich zorgen over de mate waarin gemeenten gesprekspartnet
kunnen zijn voor zorginstellingen.
De heer Van Burg (SGP) vraagt welke probleem dit voorstel wil oplossen? De afstand van de
burger tot de overheid wordt hiermee groter, en de ook de bestuurlijke drukte wordt niet minder.
Hoe ziet hij dit in de tijd? Na een samenvoeging duurt het immers lang voordat de samenhang er
weer is.
De heer Van den Dool (PVV) constateert dat opengelaten wordt wat de uitkomst wordt. De PVVfractie vindt dat ontwikkelingen van onderaf moeten komen. Spreker heeft wel vertrouwen over het
ambtelijk samenwerken van gemeenten. Kan de heer Harpe (GL) nader ingaan op het eilanddenken?
Mevrouw Van Unen (SP) geeft aan toe te willen naar kleinere provincies, en niet te kiezen voor
schaalvergroting. Opheffen van waterschappen zou bestuurlijke drukte wel verminderen. Tot slot
stel spreekster voorstander te zijn een referendum, wanneer wordt gesproken over bestuurlijke
veranderingen.
De heer Beekman (CU) waardeert het voorstel. Financiële voordelen komen pas op langere
termijn. Probleem is wel dat kleine gemeenten steeds meer taken naar zich toe zien komen
waarvan niet zeker is dat ze daarvoor toegerust zijn Hoe houdt de burger contact met de
gemeente, bijvoorbeeld als Schouwen-Duiveland en Tholen samengevoegd zouden worden? Laat
het proces van onderaf beginnen, en vermijd zo de weerstand. Spreker ziet meer in het gesprek,
waar gemeenten kunnen bezien waar zij elkaar vinden, zonder druk van bovenaf. Een referendum
bij bestuurlijke samenvoeging levert meestal negatieve resultaten op vanwege angst voor het
onbekende.
De heer Hijgenaar (D66) mist het waterschap in de presentatie. Spreker betreurt het wanneer in
het voorstel de voorbeelden hoe gemeenten eruit moeten komen te zien blijven staan, dat is een
eindresultaat van de discussie. Met een aanpassing in deze zin kan zijn fractie het voorstel
mogelijk ondersteunen. Afstand tot burger wordt niet bepaald door kilometers maar door houding.
Mevrouw De Neef (PvZ) gaat uit van een zelfstandig Zeeland en is benieuwd naar de notitie die uit
het overleg van de tafel van vijftien komt. Samenwerking is het belangrijkst, ook met Vlaanderen.
De heer Muste (NZ) vindt het een goed voorstel. Hij is voorstander van het vormen van vier
1

Deze presentatie is in SIS bij het agendapunt te raadplegen.
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gemeenten, het bij de provincie voegen van de taken van het waterschap en het afschaffen van de
gelieerde instellingen. hoe de indeling precies moet worden, wil hij overlaten aan de bevolking via
een referendum waarin verschillende opties met voordelen worden voorgelegd.
Mevrouw Van Unen (SP) constateert hierin een discrepantie.
De heer Polman (cvdK) beaamt dat het goed is dat deze discussie wordt gevoerd. Zeeland moet
zelf de regie nemen over de bestuurlijke discussie. Daarbij moet de provincie ervoor waken niet
zelf het verwijt te krijgen al een eindbeeld te hebben. Dat is juist de kracht van de tafel van vijftien.,
waar wordt geprobeerd een gezamenlijke integrale visie op te stellen hoe om te gaan met alles wat
op gemeenten afkomt. Welke bestuurlijke eisen stelt dat aan gemeenten? Dit voorjaar wordt dat
neergelegd in een nader plan van aanpak, dat aan gemeenteraden, AB van het waterschap en PS
wordt voorgelegd. Hoe het verder gaat moet van onderop komen, er zijn teveel voorbeelden van
hoe het niet moet. Het urgentiegevoel neemt wel toe. Let wel: gemeente is niet hetzelfde als
gemeenschap. Gemeenten moeten verschillende gemeenschappen faciliteren.
De heer Harpe (GL) geeft aan dat dit geen gemakkelijk onderwerp is. Het voorbeeld is niet
bedoeld als definitief ontwerp, maar als denkmodel. Gelet op de taken die op de gemeenten
afkomen, moeten gemeenten sterk zijn, ook economisch. Het proces moet van onderaf gebeuren,
maar dertien gemeenten is wel te veel. De discussie over het waterschap wil spreker er niet bij
betrekken. Afwachten van de verkiezingen vindt spreker niet nodig voor het voeren van deze
discussie: laat de inwoners van Zeeland maar weten hoe partijen erover denken. De Zeeuwse
identiteit is niet gebonden aan grenzen. Een brede discussie van onderop in de tafel van vijftien
kan daarmee gebaat zijn. Een referendum is iets om in het proces serieus over na te denken., op
basis van uitgewerkte voorstellen. Het is geen moeten, een zorgvuldig proces is belangrijker. Daar
gaat veel tijd in zitten. In navolging van de heer Hijgenaar (D66) zegt hij dat de provincie ook in
haar houding kan laten zien hoe zij hierin zit.
Tweede termijn.
De heer Bierens (VVD) vraag tof de heer Harpe (GL) het voorstel wil agenderen voor PS of nog wil
aanpassen?
Mevrouw De Milliano (CDA) heeft dezelfde vraag. Waarom is een kleine gemeente geen goede
partner voor een zorginstelling? Bovendien hebben we ook zuiderburen. Wanneer is er iets van de
tafel van vijftien te verwachten?
De heer Van Burg (SGP) vraagt wat dit proces de burger brengt?
Mevrouw Evertz (PvdA) vraag over de tafel van vijftien, of er een urgentiebesef bij
gemeentebestuurders is over de bestuurskracht van Zeeland. Als de minister van BZK niet weet
dat Zeeland een eigen identiteit heeft, moet er nu echt iets gedaan worden.
De heer Hijgenaar (D66) geeft aan dat dit proces niet bepalend is voor het standpunt van de fractie
richting de burger.
De heer Harpe (GL) hoort graag suggesties voor verbetering van het voorstel, zowel voor de
Statenvergadering, als amendering tijdens de behandeling. Het zal de heer Polman (cvdK) vast
helpen als hij een richting uit PS meekrijgt. Een gemeente kan best een goede partner voor een
zorginstelling kunnen zijn, maar hij maakt zich daar wel ernstig zorgen over. Voor de burger levert
het traject minder bestuurlijke drukte en een doelmatiger en goedkopere overheid op. De heer Van
Burg (SGP) bestrijdt dat laatste.
De heer Bierens (VVD) geeft de heer Harpe (GL) in overweging het voorstel wat aan te passen.
Spreker zou het betreuren wanneer deze discussie wordt herhaald in PS.
De heer Polman (cvdK) geeft aan dat na de verkiezingen met nieuwe colleges in de Tafel van
vijftien verder wordt gesproken. Het proces wordt niet geholpen wanneer PS een specifiek model
kiest. Het gevoel van urgentie groeit zeker bij de gemeenten. Spreker zegt toe voor de zomer een
(proces)voorstel of discussiestuk over de bestuurlijke organisatie aan de staten en gemeenteraden
te zenden.
De voorzitter wacht het aangepaste voorstel af.
7.

Brief GS van 28 januari 2014 over Referendumverordening provincie Zeeland
De heer Hijgenaar (D66) geeft namens de vier oorspronkelijke indieners van het initiatiefvoorstel
aan in te stemmen met het voorstel om de tekst van verordening te wijzigen. Hij zou graag zien dat
dit in maart door PS wordt behandeld. Dat kan met een zeer kort en krachtig voorstel.
De voorzitter vraagt of het college op korte termijn dit voorstel kan leveren. De heer Van Beveren
(GS) beaamt dat, mits de afspraken over de procedures dat toelaten.
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8.

Initiatiefvoorstel van het lid Haaze (PVV) over defiscalisering Westerscheldetunnel SGR-54
Hierbij wordt de brief van GS van 17 december 2013 over Vennootschapsbelastingplicht
overheidsbedrijven betrokken.
De heer Van den Dool (PVV) geeft een nadere toelichting op het voorstel. Er zijn twee
vergelijkbare situaties in Nederland, waaronder de Dordtse Kiltunnel. Spreker heeft de
overeenkomsten en verschillen naast elkaar gezet. De Westerscheldetunnel heeft door de gekozen
bedrijfsvorm wel te maken met omzetbelasting. Het voorstel beoogt de tunnel naar de
publiekrechtelijke sfeer over te brengen, wat past bij het uitvoeren van een overheidstaak. Dat
heeft volgens zijn fractie alleen voordelen. Tolheffing wordt door Brussel gezien als en
overheidstaak. Doel is uiteindelijk de provincie te behoeden voor problemen, gezien de penibele
financiële situatie waarin zij zich bevindt.
De heer Beekman (CU) krijgt de indruk dat de route die de heer Van den Dool (PVV) schetst niet
leidt tot het beoogde doel. Wat is de mening over de informatie van de zijde van GS, met name het
rapport van Deloitte?
De heer Hijgenaar (D66) vindt het de vraag of een overheid een belastingconstructie moet
aangaan als deze, of langs andere kanalen een compensatie kan vragen aan de rijksoverheid. Dat
is eenvoudiger.
Mevrouw Van Unen (SP) vindt eveneens dat het exploiteren van de tunnel een overheidstaak is,
net als ziekenhuiszorg. Vooral het OB-verhaal is interessant voor de inwoners van Zeeland.
Mevrouw De Neef (PvZ) vindt het een goed voorstel, met interessante elementen. Voor wanneer
moeten zaken in gang gezet zijn? Er zijn wel kosten aan verbonden voor onderzoek. Hoe gaan we
hiermee verder?
De heer Van Burg (SGP) heeft waardering voor het vele werk dat hieraan gedaan is. Hij hecht
waarde aan een reactie van de PVV op de informatie vanuit GS. Het tijdpad ontbreekt.
De heer Babijn (CDA) vraagt hoe dit voorstel past in de wens van de PVV een kleinere overheid te
hebben. Hij sluit verder aan bij de CU-fractie. Doordat niet is ingegaan op het rapport van Deloitte
heeft spreker te weinig informatie om alle consequenties van een overstap te overzien.
De heer Erbisim (PvdA) vindt het een sympathiek voorstel, maar wel te vroeg.
De heer Van Beveren (GS) geeft aan in het college hierover gesproken te hebben. Er moeten nog
drie punten worden onderzocht. Spreker gaat eerst in op de vennootschapsbelasting. Er is advies
gevraagd aan de NV Westerscheldetunnel (uitgevoerd door Loyens en Loeff) en aan Deloitte.
Beide geven aan dat niet aan de vpb te ontkomen valt door een andere organisatievorm. Bepalend
is de activiteit. Vraag is ook of het wenselijk is dergelijk ontwijkgedrag aan te gaan. Er zijn ook
andere routes te kiezen, bijvoorbeeld op de lijst van uitzonderingen proberen te komen. Bij het
oprichten van de NV is hieraan gedacht, en er is destijds afgesproken om met het ministerie van
financiën in gesprek te gaan, als het zover zou komen. Andere optie is voorkomen dat de NV winst
maakt. Dat gesprek gaat hij binnenkort aan. Het Kabinet heeft overigens gesteld dat invoering van
de vpb niet gaat om de opbrengst, maar om de uitvoering van Europese regels. Dat betekent dat
de meeropbrengst teruggestort moet worden in provincie- en gemeentefonds. Dan heb je wel
herverdeeleffecten, maar van een andere orde.
BTW: als de NV wordt ontmanteld en ondergebracht in de provinciale organisatie, dan valt de
tunnel niet meer onder de BTW-heffing. In de hoogte van de tol is verrekend dat de BTW destijds is
gecompenseerd. Verder verwacht spreker een eenmalig nadeel, om dat de fiscus vijf jaar gaat
terugrekenen op de investeringen, en dat is een fors bedrag van 6 à 7 mln. euro. Het voordeel
gaat terug naar de gebruiker (hooguit 40% van het totaal), voor zover deze geen btw kan
compenseren. Gebruik maken van het BTW compensatiefonds is gelimiteerd. Overschrijden van
het plafond van het fonds betekent bijbetalen volgens een bepaalde verdeelsleutel.
Mevrouw Van Unen (SP) begrijpt dat voor privégebruikers dan wel lagere toltarieven gelden.
De heer Van Beveren (GS) beaamt dat. Het tijdpad ligt nu in eerste instantie bij de PVV. Spreker
zegt toe voor behandeling door de staten van het initiatiefvoorstel en omstreeks een maand na
heden de nu gegeven informatie schriftelijk verstrekken overalsmede informatie over de drie nog
niet onderzochte punten. Los daarvan zal hij in overleg met de fiscus moeten. De puzzel is
voorlopig nog niet compleet.
De heer Van den Dool (PVV) vindt de door de heer Hijgenaar (D66) genoemde constructie neigen
naar staatsteun. Hoe lang het gaat duren voordat dit geregeld moet en kan zijn, is mogelijk negen
maanden tot een jaar. Met dit voorstel wordt een beroep gedaan op algemene regelgeving.
De heer Beekman (CU) vindt de redenering waarom een bedrijf in eigendom van de overheid
ondergebracht moet worden bij de overheid een tegenstrijdig. Waarom vindt de PVV-fractie dit een
oplossing , waar gerenommeerde bureaus dat bestrijden? Spreker vraagt meer onderbouwing. Ook
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mevrouw Van Unen (SP) en de heer Babijn (CDA) willen meer informatie t.b.v. de afweging. Wordt
als de Westerscheldetunnel vpb-plichtig wordt het bedrag in de tarieven verrekend? De heer Van
den Dool (PVV) zal de door hem gegeven informatie toezenden als een gewijzigde toelichting op
het initiatiefvoorstel, inclusief het door de PVV ingewonnen advies.
De heer Van Beveren (GS) geeft aan dat in Europa een lange lijst van vrijgestelde organisaties is.
Verder is het lastig dat het wetsontwerp nog onbekend is. Spreker vindt het verstandiger dit af te
wachten. Het kan inderdaad zijn dat het uiteindelijk via de tarieven bij de gebruiker terecht komt.
Pas in 2015 kan hij daar meer inzicht in geven.
De heer Haaze (PVV) vindt het voor de behandeling in PS van groot belang dat Provinciale Staten
de nodige informatie hebben. Hij opteert niet voor agenderen op 14 maart.
De heer Bierens (VVD) stelt voor de informatie in een ZoB-setting te bespreken, eventueel
ondersteund door experts. Dit wordt door de commissie ondersteund.
9.

Statenvoorstel invulling taakstellende bezuinigingen najaarsnota 2013 / begroting 2014 (SERV134)
Bij dit voorstel wordt ook de brief van GS van 28 januari 2014 over bezuinigingen betrokken.
De heer Muste (NZ) stelt vast dat de bezuinigingen vooral zijn ingegeven door het verminderde
DELTA-dividend, en doet de suggestie DELTA NV mee te geven om Gazprom te benaderen in het
kader van het onderzoek naar strategische opties. De heer Van Beveren (GS) zal dit doorgegeven.
De heer Muste (NZ) informeert vervolgens naar de stand van zaken rond de frictiekosten SCOOPZB.
De heer Haaze (PVV) constateert dat het college weinig keuzemogelijkheden zag. Hoe is deze
afweging voor een drastische bezuiniging gemaakt? Spreker verwijst vervolgens naar een recent
ontvangen brief van de drie Walcherse gemeenten met Schouwen-Duiveland.
Mevrouw Van Unen (SP) vindt sommige gemaakte keuzes prima, andere minder. Als er
alternatieven op tafel komen, is het college dan bereid daar naar te kijken? Is het niet gevaarlijk om
op jeugdzorg te bezuinigen, terwijl daar nog een fors en onbekend bedrag aan frictiekosten aan
dreigt te komen? Een vermindering van de gebiedsgerichte POP3-middelen heeft serieuze
gevolgen voor West-Zeeuws-Vlaanderen. Is het een politieke keuze om niet verder te gaan met de
Economische Agenda, business case zorg? Hoe zeker is het dat het geen probleem oplevert
wanneer het dividend van de NV Westerscheldetunnel niet in de bestemmingsreserve
Sluiskiltunnel wordt gestort? Spreekster geeft aan dat het toegestaan is 20 procent op de
vergoeding voor statenleden te bezuinigen of per aanwezigheid te betalen. In deze situatie is het
goed ook naar onszelf te kijken.
De heer Harpe (GL) vindt het onjuist dat de SP zich met inkomens van anderen bemoeit en
refereert naar de afdracht naar de partij.
De heer Roeland (SGP) gaat in op de brief van de vier gemeenten. Spreker heeft begrip voor de
zorgen die zij uiten, maar zet vraagtekens bij de toon. Ook is het geen goed signaal vanuit de
gemeenten. Hij mist overigens bezuinigingen op het programma cultuur / evenementen. Het
actieplan verminderen geluidsbelasting langs wegen vervalt. Liggen daar geen wettelijke
verplichtingen onder? Voor natuur- en landschap zijn forse budgetten gereserveerd. Is daar niet
meer in te bezuinigen of vooruit te schuiven? De verhoudingswijze hoge bezuiniging op mobiliteit
gaat hem aan het hart. De SGP-fractie kan zich in grote lijnen vinden in de visie uit het
statenvoorstel, maar wil wel bij de Voorjaarsnota terugkomen op deze zeer voorlopige keuzes. Als
er meevallers zijn, zal in de Statenvergadering worden aangegeven waar aandacht aan gegeven
moet worden.
De heer Bierens (VVD) stelt vast dat een fors pakket aan bezuinigingen over de diverse
portefeuilles en taakvelden is verdeeld. Wachten tot de Voorjaarsnota vindt spreker niet goed
mogelijk. Definitieve keuzes kunnen worden gemaakt bij Voorjaarsnota, op het moment er dat
meer helderheid is over enkele onzekerheden. De algemene reserve kan tot dat moment
onaangetast blijven. Hoe hard is de verwachting rond het DELTA-dividend?
De heer Harpe (GL) vraagt verduidelijking hierop.
De heer Bierens (VVD) geeft in te kunnen stemmen met het voorstel op dit moment, nu dat nog
kan. Als er meer ruimte blijkt te zijn, kan er weer 'ontdooid' worden met een integrale afweging.
Mevrouw Van Unen (SP) wijst erop dat het dan ook nodig kan zijn nog meer te bezuinigen. Juist
daarom moet er gekeken worden naar alternatieven.
De heer Beekman (CU) vraagt of de heer Bierens (VVD) nog ruimte ziet voor amendering van het
voorstel? De heer Bierens (VVD) stelt dat elk pakket arbitrair is. Door nu te bevriezen is er straks
meer mogelijk.
De heer Hijgenaar (D66) vraagt of er wel mogelijkheden zijn om minder te bezuinigen, als wordt
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gekeken naar bijvoorbeeld het rekeningsaldo.
De heer Haaze (PVV) begrijpt dat de GS een pakket hebben samengesteld waarin vooral nieuwe
ontwikkelingen van tafel zijn.
De heer Bierens (VVD) geeft aan dat – wanneer er meer ruimte blijkt te zijn – dit ingezet kan
worden voor cofinanciering voor projecten met Europa. Verder wil hij dan recreatie en toerisme,
onderwijs ( MKB-projecten) ontzien. Welke consequenties heeft de bezuiniging op de Deltaweg?
Wat is er aan de hand dat de vier gemeenten gemeend hebben een dergelijke brief te moeten
sturen? Spreker sluit af met een pleidooi voor een solide financieel beleid, waarin niet te veel naar
de toekomst wordt geschoven.
De heer Beekman (CU) constateert dat er weinig overblijft van de ontwikkeltaken en ziet het meer
als bevriezen van de budgetten tot aan de Voorjaarsnota. Wat is de overweging om op topsport
veel te bezuinigen, maar wel een wielerevenement overeind te houden? Cofinanciering moet
zoveel mogelijk overeind gehouden worden.
Mevrouw De Milliano (CDA) vindt evenwicht belangrijk bij deze omvangrijke bezuiniging. Het is niet
zo dat er niets meer gebeurt. Blijken er toch meevallers te zijn, dan zou zij graag zien dat
ingeboekte bezuinigingen weer ongedaan gemaakt worden. Spreekster begrijpt de keus van het
college. Is het college verrast door de brief van de vier gemeenten? Als er amendementen komen,
zal de CDA-fractie steun goed afwegen.
De heer Hijgenaar (D66) ziet in de laatste alinea van de brief van de vier gemeenten een aanbod
om mee te denken in de uitruil van taken, zoals zijn fractie ook heeft aangedragen bij de
kerntakendiscussie. Hij adviseert hierop in te gaan.
De heer Van Burg (SGP) zou graag zien – wanneer er toch wat ruimte blijkt te zijn bij gemeenten
zoals de brief suggereert, dat deze wordt ingezet voor jeugdzorg.
Mevrouw Evertz (PvdA) vindt het een juiste keuze dat e.e.a. wordt bevroren, en dat een integrale
afweging plaatsvindt bij de Voorjaarsnota. Voor de verwachtingen van derden is het goed nu al
duidelijk te zijn. Spreekster deelt de zorgen over het stopen van de ontwikkeltaken. Qua
investeringen zit Zeeland nu op slot. De nota leefbaarheid gaat verder, maar er is geen geld om in
te spelen op nieuwe kansen. Het college heeft een evenwichtig pakket aan bezuinigingen
voorgelegd, waar weinig aan te veranderen valt.
Mevrouw Van Unen (SP) vraagt of mevrouw Evertz (PvdA) en de heer Roeland (SGP) bereid zijn
naar alternatieven te kijken. Dat is lastig, antwoordt mevrouw Evertz (PvdA). Met wat nu voorligt
lijkt de minste pijn evenwichtig te zijn verdeeld. De heer Roeland (SGP) sluit daarbij aan. Het is aan
de oppositie om met serieuze voorstellen te komen, en er is zeker bereidheid daarnaar te kijken.
Ook de heer Bierens (VVD) daagt de oppositie uit met goede alternatieven te komen.
De heer Harpe (GL) zou graag voor de statenbehandeling van dit voorstel een reactie van het
college zien op de brief van de vier gemeenten. Spreker kan zich voorstellen dat deze
bezuinigingsronde het einde is van het collegeprogramma, nu de nodige financiën er niet meer zijn.
het voorliggende voorstel is voor hem niet de weg van de meeste wijsheid. Het overschot 2013 en
de onderuitputting wordt hier niet bij betrokken. Daarbij moet rekening worden gehouden met
Thermphos. In dat licht is het opvallend dat het college niet naar de algemene reserve wil kijken.
Welke maatstaf heeft het college aangehouden voor de bezuiniging? De 57+-maatregel is bijv.,
met incidenteel geld gefinancierd. Bij de Voorjaarsnota kan zuiver worden gediscussieerd, omdat
dan meer duidelijk is.
De heer Bierens (VVD) geeft aan dat de algemene reserve geen optie is, wegens de formeel
benodigde weerstandsreserve.
Mevrouw Evertz (PvdA) kiest voor een zorgvuldig financieel beleid, mét onzekerheden waardoor
pas bij de Voorjaarsnota de finale keuze kan worden gemaakt.
De heer Van Beveren (GS) geeft aan dat het ook voor het college een moeilijk voorstel is. De
keuze kan ook op een later moment worden gemaakt, maar het college hecht eraan dat nu te doen
en niet achter de feiten aan te lopen. De Staten kunnen er in juni op onderdelen op terugkomen.
Het is ook nog niet bekend hoe hoog het DELTA-dividend exact wordt. In april komt er een doorkijk
van DELTA NV, en ook dan is het nog niet zeker hoe groot het bedrag gaat worden. spreker
bestrijdt dat de ontwikkeltaken volledig wegvallen. Er zijn immers enorme projecten onderhanden.
Een deel zit ook in de Economische Agenda. Bepaalde dingen kunnen we niet doen, maar dat zjin
ook zaken waarvan we niet zeker weten of ze doorgaan. Spreker licht toe hoe de bezuinigingen tot
stand zijn gekomen: namelijk alle budgetten waar nog geen verplichtingen voor zijn aangegaan.
Dat zijn geen vaste percentages.
De heer Harpe (GL) zou hier graag meer inzicht in krijgen. De heer Van Beveren (GS) verzoekt de
fracties bij hun zoektocht naar alternatieven contact met de organisatie op te nemen, om te zien of
bezuinigingen daadwerkelijk mogelijk is. De commissieleden kunnen deze overzichten inzien. De
bezuiniging op jeugdzorg is verantwoord. Het gebiedsgerichte werk in voor Zeeuws-Vlaanderen
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blijft overeind. De bezuiniging in POP3 zal dit jaar niet veel pijn doen, omdat de verordening er nog
niet is. De kans is groot dat het dit jaar niet besteed zou worden. De business case zorg wordt uit
Leefbaarheid gefinancierd. Ook op het gebied van natuur is er nog veel waar geen financiële
verplichtingen op rusten, al zijn er wel verplichtingen ten opzichte van het rijk. Het actieplan
verminderen geluidsbelasting is geen harde verplichting. Het is niet zeker dat er meevallers zijn bij
de Voorjaarsnota. De hoogte van de algemene reserve daalt de komende jaren flink, als de staten
daarmee instemmen. De gevolgen van bezuinigingen voor Deltaweg staan in het stuk beschreven.
Voor topsport is het grootste deel belegd in diverse evenementen. Misschien had het college
partijen eerder moeten betrekken bij dit voorstel, maar dat is niet de gebruikelijke werkwijze. De
heer Harpe (GL) zou dit juist toejuichen.
De heer Van Beveren (GS) geeft aan dat in deze markt het lastig is om vastgoed te verkopen. Op
overhead bezuinigen is niet goed meer mogelijk. Spreker wist niet van de brief van de vier
gemeenten af. Hij zegt toe een overzicht op te stellen van de projecten die met een
provinciebijdrage in Schouwen-Duiveland en de drie Walcherse gemeenten op stapel staan en zal
dit overzicht die voor de statenbehandeling verstrekken. Spreker begrijpt de zorgen van deze
gemeenten. Wanneer de staten willen kunnen er andere keuzes worden gemaakt. Spreker zal de
brief van de gemeenten Schouwen-Duiveland en de drie Walcherse gemeenten met hen
bespreken en PS te informeren over de uitkomsten van dit gesprek.
Tweede termijn
De heer Muste (NZ) waarschuwt ervoor dat de cofinanciering door Europa onder druk kan komen
te staan.
Mevrouw Van Unen (SP) vraagt of het eenmalig niet toevoegen van twee miljoen euro gevolgen
heeft voor de tarieven.
De heer Bierens (VVD) ziet uit naar een discussie in PS met de niet-coalitiepartijen.
Mevrouw mist in het overzicht een derde kolom met vastgelegde verplichtingen.
De heer Van Beveren (GS) wijst erop dat voor bijdragen uit Europa cofinanciering van de provincie
wordt gevraagd. De eenmalige niet-toevoeging heeft geen gevolgen voor de tarieven. Hooguit
wordt er twee maanden langer tol geheven. Een extra kolom is niet toe te voegen, maar
desgevraagd is er alle ambtelijke medewerking.
10.

Aangepast statenvoorstel Besluit Financieringsstatuut 2013 Provincie Zeeland (FIN-123)
De commissie vindt dit statenvoorstel voldoende onderbouwd voor behandeling door Provinciale
Staten op 14 maart. Het voorstel is een hamerstuk.

11.

Statenvoorstel 3e wijziging begroting provincie Zeeland 2014 (SERV-131)
De commissie vindt dit statenvoorstel voldoende onderbouwd voor behandeling door Provinciale
Staten op 14 maart. Het voorstel is een hamerstuk.

12.

Statenvoorstel Wijziging Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 inhoudende aanpassing van
artikel 5 Provinciale topinkomensnorm (SERV-133)
Dit agendapunt wordt niet behandeld en komt de volgende vergadering terug op de agenda.

13.

Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 december 2013 met circulaire
bezoldiging cvdK's, (onkosten)vergoeding leden gedeputeerde staten, leden provinciale staten en
commissieleden
Deze brief is betrokken bij agendapunt 9.

14.

Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 december 2013 over
vernietigingsverzoek PVV-fractie Statenbesluit begroting 2014
Dit agendapunt wordt niet behandeld en komt de volgende vergadering terug op de agenda.

15.

Brief van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 december 2013 over
financieel toezicht: vorm en bevindingen 2014
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Dit agendapunt wordt niet behandeld en komt de volgende vergadering terug op de agenda.
Brief GS van 28 januari 2014 met reactie op bevindingen financieel toezicht; vorm en bevindingen
2014
Dit agendapunt wordt niet behandeld. Commissieleden kunnen hun visie hierover tot maandag 24
februari via de mail aan de Statengriffie zenden.
16.

Conceptverslag vergadering 17 januari 2014 met Advies aan Presidium
Het verslag wordt met een kleine wijziging vastgesteld.

17.

Toezeggingenlijst
Hierbij worden de volgende brieven betrokken:
Brief GS van 10 december met afhandeling toezegging 126 BFW
Brief GS van 10 december met afhandeling toezegging 127 BFW
Brief GS van 17 december 2013 met verslag overleg veerkrachtig bestuur (132 BFW)
Brief GS van 17 december 2013 met toezending motie frictiekosten transitie jeugdzorg (motie 44)
Toezeggingenlijst, hierbij betrekken:
Brief GS van 7 december 2013 met afhandeling toezegging aan PS nr. 160
Brief GS van 14 januari 2014 met verantwoording AvA Attero-commissie (DELTA NV)
Brief GS van 28 januari 2014 over toezegging nr.117 Statencommissie BFW jaarschijven
beleidsprogramma.
Brief GS van 28 januari 2014 over samenwerking met Waterschap Scheldestromen op gebied van
vaartuigen bij (onderhouds) werkzaamheden.
Brief GS van 28 januari 2014 met afdoening PS-toezegging 101 (en diverse commissie REW)
De commissietoezeggingen nr's. 116, 117, 118 en 134, en PS-toezeggingen nr's. 101, 149, 150,
en154 worden met instemming afgevoerd. De rest blijft staan.
De volgende vergadering wordt op verzoek van de heer Bierens (VVD) wat langer stilgestaan bij
de brief GS van 7 december 2013 met afhandeling toezegging aan PS nr. 160, in verband met de
frictiekosten voor SportZeeland.

18.
19.

Volgende vergadering: vrijdag 4 april 2014, om 9.30 uur
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.00 uur.
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ADVIES
statencommissie
Advies van de vergadering van de Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn van
21 februari 2014 aan het Presidium ter voorbereiding van de Statenvergadering van 14
maart 2014

In deze commissievergadering zijn de navolgende statenvoorstellen en brieven ter afhandeling van
toezeggingen behandeld:
1.

Initiatiefvoorstel GroenLinks: toekomstige bestuurlijke organisatie in de provincie
Zeeland, ingediend door de heer Harpe (GL)

SGR-48

Het initiatiefvoorstel is behandeld door de commissie. De heer Harpe wenst het
voorstel – mogelijk gewijzigd - te behandelen in de Statenvergadering van 14 maart.
2.

Statenvoorstel invulling taakstellende bezuinigingen najaarsnota 2013 / begroting
2014

SERV-134

De commissie is van mening dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten.
Het voorstel is geen hamerstuk.
3.

Aangepast statenvoorstel Besluit Financieringsstatuut 2013 Provincie Zeeland

FIN-123

De commissie is van mening dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten.
Het voorstel is een hamerstuk.
4.

Statenvoorstel 3e wijziging begroting provincie Zeeland 2014
De commissie is van mening dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten.
Het voorstel is een hamerstuk.

5.

Brief GS van 14 januari 2014 met verantwoording AvA Attero-commissie (DELTA
NV)
De commissie heeft kennisgenomen van de brief en is van mening dat de PStoezeggingen nr's. 149 en 150 hiermee afdoende zijn afgehandeld.

6.

Brief GS van 28 januari 2014 met afdoening PS-toezegging 101 (en diverse
commissie REW)
De commissie heeft kennisgenomen van de brief en is van mening dat de PStoezegging nr. 101 (extra middelen Terra Maris) hiermee afdoende is afgehandeld.

7.

Brief GS van 28 januari 2014 over Referendumverordening provincie Zeeland
De commissie stemt in met de voorgelegde tekst van de verordening en adviseert
deze verordening met een nog op te stellen statenvoorstel op 14 maart zonder
nadere commissiebehandeling aan Provinciale Staten voor te leggen.

SERV-131

Het initiatiefvoorstel Defiscalisering Westerscheldetunnel, ingediend door het lid Haaze (PVV, SGR-54)
is behandeld. Het voorstel komt nogmaals terug in de commissie, voorafgaand aan agendering voor
Provinciale Staten.

MIDDELBURG, 24 februari 2014

De commissie voornoemd,

mw. M.E. Trimpe, commissiegriffier

Laatst gewijzigd op: 6-3-2014 - 13:19

Commissie BFW
nr COM Bestuurder

datum
onderwerp
vergadering
5-10-2012 N.a.v. Begroting 2013: ik zeg u toe geen geld uit te geven voor de
programma's waar nog geen (nieuwe) beleidsnota is vastgesteld.

actie
door
BLD

voortgang

afgehandeld

PoHo

23-1-2014: nota Vitaal Zeeland zal naar verwachting op 25 april 2014 PS worden voorgelegd.

financiën en IBT

FIN

De effecten van maximering van het BCF-plafond zijn pas op termijn zichtbaar ( BCF afrekening
over jaarrekening 2014 volgt ca juni 2015 en wordt dan of in de meicirculaire of in de
septembercirculaire 2015 verwerkt)

financiën en IBT

71 BFW

Van Beveren

95 BFW

Van Beveren

22-2-2013 N.a.v. brief over onderhandelingsakkoord IPO: Wanneer duidelijk is of
de maximering van het BTW-compensatiefonds negatieve gevolgen
heeft, zal ik de Staten hierover informeren.

98 BFW

Van Heukelom

24-5-2013 N.a.v. informatie-uitwisseling: ik zeg u toe u schriftelijk te informeren
P&O
over de onderbouwing van de hoogte van de NAR, waarbij duidelijk is
hoe het bedrag is samengesteld uit loon, maanden, aantal deelnemers,
verschuldigde loonbelasting (groen wil) en de verschuldigde fiscale boete.

101 BFW

Van Beveren

24-5-2013 N.a.v. jaarstukken 2012: In de volgende jaarrekening zal ik doelstellingen FIN
en realisaties van deelnemingen van de provincie concreter maken.

Opnemen in Jaarstukken 2013.
1-7-2013: dit wordt ook in de begroting 2014 meegenomen.
De doelstellingen en realisatie van deelnemingen zullen bij de jaarrekening 2013 plaatsvinden.
Inmiddels is ook in Programmabegroting 2014 een eerste aanzet opgenomen.

financiën en IBT

114 BFW

Van Beveren

4-10-2013 n.a.v. begroting 2014: ik zal via het verslag aangeven of de verwerking
van de meicirculaire in de begroting van 2015 e.v. haalbaar is.

FIN

Inzet van het college is om in 2014 de Programmabegroting 2015 en de Najaarsnota 2014
gelijktijdig aan te leveren. De meicirculaire wordt hierin verwerkt.

financiën en IBT

115 BFW

Schönknecht

COM

Tijdig voor behandeling in PS van 15 november

communicatie

133 BFW

Van Heukelom

CST

z.s.m.

135 BFW

De Reu

M&S

Uiterlijk 1 mei 2014 gereed.

136 BFW

De Reu

M&S

Uiterlijk 1 mei 2014 gereed.

137 BFW

Van Heukelom

4-10-2013 n.a.v. begroting 2014 (gedaan door Van Beveren): ik zal de vraag
beantwoorden of de digitale informatievoorziening van de provincie via
de website kan worden verbeterd c.q. eenvoudiger bereikbaar worden
gemaakt.
29-11-2013 N.a.v. brief over bestuurlijke organisatie: ik zal de notitie niet zonder
tussenkomst van de staten vaststellen.
17-1-2014 N.a.v. brief over samenwerking SCOOP-ZB: Het statenvoorstel met een
totaalpakket rond de samenwerking en frictiekosten van de ZB en Scoop
zal uiterlijk op 1 mei 2014 gereed zijn t.b.v. behandeling in commissie en
aansluitend in PS op 4 juli 2014.
17-1-2014 N.a.v. brief over samenwerking SCOOP-ZB: ik zal in het statenvoorstel
met totaalpakket SCOOP-ZB ingaan op kosten en gevolgen van de fusie
van ZB en SCOOP, de gestelde (financiële en andere) randvoorwaarden
en tevens op de noodzaak en wenselijkheid van deze fusie. Tevens wordt
in het voorstel aangegeven of het voorstel tot fusie te komen al dan niet
uit de instellingen komt.

P&O

21-2-2014 dhr. Polman n.a.v. initiatiefvoorstel GL over bestuurlijke organisatie: voor CST
de zomer 2014 zal een (proces)voorstel of discussiestuk over de
bestuurlijke organisatie aan de staten en gemeenteraden worden
gezonden.
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138 BFW

Van Beveren

21-2-2014 n.a.v. initiatiefvoorstel PVV defiscalisering Westerscheldetunnel: voor
behandeling door de staten van het initiatiefvoorstel en omstreeks een
maand na heden zal ik u informatie schriftelijk verstrekken over de
onderzochte punten, en informatie over de drie nog niet onderzochte
punten aanleveren.

139 BFW

Van Beveren

21-2-2014 n.a.v. Statenvoorstel invulling taakstellende bezuinigingen: ik zal een
overzicht opstellen van de projecten die met een provinciebijdrage in
Schouwen-Duiveland en de drie Walcherse gemeenten op stapel staan en
u die voor de statenbehandeling verstrekken.

140 BFW

Van Beveren

141 BFW

Van Beveren

21-2-2014 n.a.v. Statenvoorstel invulling taakstellende bezuinigingen: ik zal de brief FIN
van de gemeenten Schouwen-Duiveland en de drie Walcherse
gemeenten met hen bespreken en PS te informeren over de uitkomsten
van dit gesprek.
21-2-2014 n.a.v. Statenvoorstel invulling taakstellende bezuinigingen: ik zal de
FIN
suggestie om Gazprom te benaderen aan DELTA NV doorgeven in het
kader van het onderzoek naar strategische opties.

PS-Toezeggingen
nr COM Bestuurder

datum
onderwerp
vergadering
20-4-2012 N.a.v. Brief van de fracties van SP, D66, Partij voor Zeeland en GroenLinks
van 6 april 2012 met verzoek om interpellatiedebat over de 57+
regeling:Ik zeg u toe dat ik gedeputeerde Heijning (portefeuille
communicatie) zal vragen de staten een voorstel te zenden over de
communicatie naar de staten wanneer het zaken betreft die nog in een
vertrouwelijk stadium zijn.
20-4-2012 N.a.v. brief van de fracties van SP, D66, Partij voor Zeeland en Groenlinks
van 6 april 2012 met verzoek om interpellatiedebat over de 57+ regeling:
Ik zeg u toe over dit voorstel met de staten in discussie te zullen gaan, en
over de grenzen van communicatie

FIN

Voor PS op 14 maart 2014

actie
door
COM

voortgang

afgehandeld

PoHo

67. BFW

Schönknecht

communicatie

68. BFW

Schönknecht

102 BFW

De Reu

21-12-2012 N.a.v. statenvoorstel Provinciaal Cultuurbeleid (SBO-054): 1. Ik zeg u toe M&S
jaarlijks aan het eind van een kalenderjaar een voortgangsrapportage toe
te zenden over de uitvoering van de cultuurnota.

Toezegging wordt vanaf 2014 opgenomen in de jaarlijkse Uitvoeringsprogramma’s cultuur
2013-2015. Zie brief GS met realisatie Uitvoeringsprogramma 2013.
Voorstel: 4-4-2014 afvoeren.

cultuur

105 BFW

De Reu

cultuur

127 BFW

Van Beveren

146 BFW

Van Beveren

21-12-2012 N.a.v. statenvoorstel Provinciaal Cultuurbeleid (SBO-054): Ik zal de staten M&S Verslaglegging via cie BFW
via de commissie BFW regelmatig informeren over de voortgang van de
nieuw te vormen organisatie voor beeldende kunst en vormgeving in
Zeeland.
31-5-2013 N.a.v. statenvoorstel Jaarstukken 2012: het college zal in de volgende
Financi In jaarrekening 2013, wordt verwacht medio april 2014. De doelstellingen en realisatie van
jaarrekening herijkte doelstellingen voor de zgn. deelnemingen opnemen. ën
deelnemingen zullen bij de jaarrekening 2013 plaatsvinden. Inmiddels is ook in
Programmabegroting 2014 een eerste aanzet opgenomen.
1-11-2013 N.a.v. aandeelhoudersstragegie DELTA NV: Ik zeg u toe u regelmatig en
FIN
Periodiek totdat het onderzoek is afgerond.
periodiek te informeren over de voortgang van het onderzoek naar de
strategie van DELTA NV.

COM

communicatie
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Laatst gewijzigd op: 6-3-2014 - 13:19

147 BFW

Van Beveren

1-11-2013 N.a.v. aandeelhoudersstragegie DELTA NV: Ik zal er bij DELTA NV op
aandringen dat ruim voor de uitspraak van het Europese Hof over de
splitsingswet het vervolgonderzoek over de strategie gereed is.    

FIN

148 BFW

Van Beveren

1-11-2013 N.a.v. aandeelhoudersstragegie DELTA NV: Ik zal bij elk scenario de
gevolgen voor de werkgelegenheid in beeld brengen.

FIN

151 BFW

Van Beveren

1-11-2013 N.a.v. Tarievenbeleid Westerscheldetunnel: ik zal de vandaag ingediende FIN
amendementen en moties bespreken met de directie van de NV
Westerscheldetunnel, en in de tweede helft van 2014 komen met een
moderne aandeelhoudersstrategie voor de NV Westerscheldetunnel waar
de inhoud van de amendementen en moties in terugkomt.

152 BFW

Van Heukelom

156 BFW

Van Heukelom

169 BFW

De Reu

170 BFW

De Reu

171 BFW

Schönknecht

Moties
nr COM

Bestuurder

18 BFW

De Reu

1-11-2013 N.a.v. vragensessie: ik zal de komende periode via de vergadering van de M&S
commissie BFW de staten informeren over de voortgang van de transitie
jeugdzorg.
15-11-2013 N.a.v. statenvoorstel programmabegroting 2014, inclusief
P&O
meerjarenraming (SERV-109): 1. Ik kom terug op de effectiviteit van de
nieuwe organisatie, na de reorganisatie en in het licht van de doelen uit
het rapport Calon.
31-1-2014 Ik zal u tussentijds mondeling en/of schriftelijk informeren via de
commissie BFW over de voortgang van het proces dat uitmondt in het
statenvoorstel over de voorgenomen fusie SCOOP-ZB en de
totstandkoming van een toekomstbestendig informatie- en
kennisplatform.
31-1-2014 Ruim voor 1 mei 2014 wordt er voor de Staten een bijeenkomst met
externe partijen georganiseerd over de inhoud van een
toekomstbestendig informatie- en kennisplatform, wat mogelijk ook
gekoppeld wordt aan ontwikkelingen op het gebied van de regionale
nieuwsvoorziening.
31-1-2014 Het college gaat aan de slag met de uitwerking van de toekomstvisie en
zal voor de zomer een plan van aanpak opstellen, waarin staat hoe te
komen tot een proces waarbij maatschappelijke partners en bedrijfsleven
worden betrokken, en waarin thema's en doelen voor de korte en
middellange termijn worden geformuleerd. Dit voorstel wordt aan de
Staten voorgelegd.

Datum
Onderwerp
Actie
vergadering
door
3-2-2012 Evertz (PvdA) over onafhankelijkheid Omroep Zeeland (motie niet
M&S
behorend bij een agendapunt): PS dragen GS op om actief uit te dragen
dat Omroep Zeeland de redactionele en programmatische zelfstandigheid
en het eigen net dient te behouden; om maximaal inzet te plegen bij het
Rijk om deze doelstellingen te bereiken.

5-2-2014: nog geen uitspraak gedaan.

financiën en IBT

financiën en IBT

Najaar 2014.
5-2-2014: in de AvA van de Westerscheldetunnel zijn de moties en amendementen onder de
aandacht gebracht. In de 2e helft van 2014 zal de aandeelhoudersstrategie aan PS worden
voorgelegd.

financiën en IBT

Jeugdzorg

Voortgang in brief GS van 11-2-2014. Evaluatie is eind 2015 voorzien.

Voortgang
Punt is ingebracht in IPO ad hoc commissie regionale omroepen 24 januari 2013 en wordt ter
bepaling van een gezamenlijk standpunt provincies richting Rijk behandeld in IPO bestuur 31
januari 2013
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Afgehandeld

PoHo
cultuur

Laatst gewijzigd op: 6-3-2014 - 13:19

41 BFW

Van Beveren

1-11-2013 Harpe (GL) over vrijwaren publiek belang van commerciële risico's, en
structurele samenwerking energiesector, waarin GS worden verzocht te
waarborgen dat activiteiten van publiek belang worden gevrijwaard van
risico's vanuit de commersiële activiteiten, in te zetten op structurele
samenwerking en PS regelmatig te informeren

FIN

Motie wordt betrokken bij toezegging 118 comm.BFW waarin toegezegd is dat PS periodiek zal
worden geïnformeerd over de voortgang van de aandeelhouderscommissie DELTA NV met
betrekking tot het onderzoek naar de strategische opties van DELTA NV dat deze
aandeelhouderscommissie begeleidt.
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