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verzonden:

Middelburg,

18 maart 2014

Geachte voorzitter,
Hierbij ontvangt u ter kennisname een afschrift van twee brieven gericht aan resp. de colleges van Hulst en
Sluis.
In deze brieven geven wij op verzoek van beide colleges een reactie op een (vrijwel identieke) motie over de
krimpgelden die elk in de gemeenteraden van resp. Hulst en Sluis in december 2013 is aangenomen.
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Middelburg,

18 maart 2014

Geacht college,
Op 12 december 2013 heeft de voltallige gemeenteraad van Hulst de motie 'Krimpgelden Provincie Zeeland'
aangenomen. In deze motie wordt bij ons aangedrongen de door het rijk voor de krimpgebieden béschikbaar
gestelde middelen in te zetten voor de opgaven die voortkomen uit de demografische ontwikkelingen waar
met name Zeeuws-Vlaanderen mee te maken heeft.
Op verzoek van de gemeenteraad heeft u deze motie op 27 januari jl. naar ons doorgestuurd. In de begeleidende brief vraagt u een antwoord.
Als reactie hierop stellen wij, dat er geen aparte uitkering aan de Provincie is voor krimp. Krimpgelden zijn er
dan ook niet. Er is wel een krimpfactor. De krimpfactor is één van de factoren die de verdeling van het provinciefonds over de provincies bepalen. Op basis van al die factoren wordt de hoogte van de uitkering uit het
provinciefonds aan Zeeland bepaald. Het provinciefonds is geld wat de provincie moet besteden aan de
taken die ze heeft. Met het vaststellen van de begroting bepalen Provinciale Staten waar de beschikbare
middelen van het provinciefonds aan worden besteed. Afgelopen november is dat voor 2014 weer gebeurd.
Er ligt dan ook geen apart (nog onbestemd) geld op de plank te wachten voor bijvoorbeeld ZeeuwsVlaanderen.
Wij zijn met u van mening dat de demografische veranderingen- Zeeuws-Vlaanderen in sterke mate raken,
maar dat deze ontwikkelingen ook andere delen van Zeeland voor opgaven stellen. Als college van Gedeputeerde Staten zijn we daar mee bezig. Het gaat ons zowel om het investeren in de economische ontwikkeling, waar wij met de Economische Agenda invulling aan geven, als om het investeren in de leefbaarheid en
het begeleiden van de demografische veranderingen. In dit kader hebben wij in 2013 Provinciale Staten het
programma Prachtig Wonen, Werken en Leven toegezonden. Met dit programma hebben wij ook invulling
gegeven aan de statenmotie Oormerken 'Krimpgelden' (brief GS aan PS d.d. 17 september 2013). En binnenkort leggen wij de nieuwe nota Leefbaarheid & Bevolking 2014-2018 voor aan Provinciale Staten. Voor
de uitvoering daarvan zijn onze regionale partners cruciaal. Wij zijn met hen in overleg en zullen daarmee
doorgaan.
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Onder andere op het terrein van wonen, onderwijs, zorg en maatschappelijk vastgoed liggen majeure opgaven. Ons college is bereid mee te investeren, ons mee in te zetten op de grote veranderingsopgaven die
noodzakelijk zijn. Samen met het veld willen we daar graag de schouders onder zetten, ook met de ZeeuwsVlaamse gemeenten. Als voorbeeld noemen wij de acties die voortkomen uit het MKBA-Zeeuws-VIaanderen
op het gebied van het maatschappelijk vastgoed en de particuliere woningvoorraad.
Tenslotte wijzen wij u erop, dat wij vanaf 2014 in de programmabegroting een 'paragraaf demografische
ontwikkeling' kennen. Hierin wordt ingegaan op de bevolkingsontwikkeling, wat wij willen bereiken en wat er
gedaan gaat worden.

Hoogachtend,

Behoort bij brief d.d. 18 maart 2014 met ons kenmerk: 14003902
van de afdeling Mobiliteit en Samenleving
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Middelburg,

18 maart 2014

Geacht college,
Op 19 december 2013 is door de gemeenteraad van Sluis een motie aangenomen over de krimpgelden van
de Provincie Zeeland. De uitvoering van deze motie is in handen van uw college gesteld.
In deze motie wordt bij ons aangedrongen de door het rijk voor de krimpgebieden beschikbaar gestelde middelen in te zetten voor de opgaven die voortkomen uit de demografische ontwikkelingen waar met name
Zeeuws-Vlaanderen mee te maken heeft. Een brief met de inhoud van deze motie en uw verzoek om een
reactie hebben wij op 4 februari jl. van u ontvangen.
Als antwoord op uw brief stellen wij, dat er geen aparte uitkering aan de Provincie is voor krimp. Krimpgelden zijn er dan ook niet. Er is wel een krimpfactor. De krimpfactor is één van de factoren die de verdeling
van het provinciefonds over de provincies bepalen. Op basis van al die factoren wordt de hoogte van de
uitkering uit het provinciefonds aan Zeeland bepaald. Het provinciefonds is geld wat de provincie moet besteden aan de taken die ze heeft. Met het vaststellen van de begroting bepalen Provinciale Staten waar de
beschikbare middelen van het provinciefonds aan worden besteed. Afgelopen november is dat voor 2014
weer gebeurd. Er ligt dan ook geen apart (nog onbestemd) geld op de plank te wachten voor bijvoorbeeld
Zeeuws-Vlaanderen.
Wij zijn met u van mening dat de demografische veranderingen-Zeeuws-Vlaanderen in sterke mate raken,
maar dat deze ontwikkelingen ook andere delen van Zeeland voor opgaven stellen. Als college van Gedeputeerde Staten zijn we daar mee bezig. Het gaat ons zowel om het investeren in de economische ontwikkeling, waar wij met de Economische Agenda invulling aan geven, als om het investeren in de leefbaarheid en
het begeleiden van de demografische veranderingen. In dit kader hebben wij in 2013 Provinciale Staten het
programma Prachtig Wonen, Werken en Leven toegezonden. Met dit programma hebben wij ook invulling
gegeven aan de statenmotie Oormerken 'Krimpgelden' (brief GS aan PS d.d. 17 september 2013). En binnenkort leggen wij de nieuwe nota Leefbaarheid & Bevolking 2014-2018 voor aan Provinciale Staten. Voor
de uitvoering daarvan zijn onze regionale partners cruciaal. Wij zijn met hen in overleg en zullen daarmee
doorgaan.
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Onder andere het terrein van wonen, onderwijs, zorg en maatschappelijk vastgoed liggen majeure opgaven .
Ons college is bereid mee te investeren, ons mee in te zetten op de grote veranderingsopgaven die noodzakelijk zijn . Samen met het veld willen we daar graag de schouders onder zetten, ook met de ZeeuwsVlaamse gemeenten. Als voorbeeld noemen wij de acties die voortkomen uit het MKBA-Zeeuws-VIaanderen
op het gebied van het maatschappelijk vastgoed en de particuliere woningvoorraad.
Tenslotte wijzen wij u erop, dat wij vanaf 2014 in de programmabegroting een 'paragraaf demografische
ontwikkeling' kennen. Hierin wordt ingegaan op de bevolkingsontwikkeling, wat wij willen bereiken en wat er
gedaan gaat worden.

Hoogachtend,
gedeputeerde staten,

Behoort bij brief d.d. 18 maart 2014 met ons kenmerk: 14003898
van de afdeling Mobiliteit en Samenleving
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