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Geachte voorzitter,
Hierbij ontvangt u van ons de beantwoording van de toezeggingen van de nrs. 41 (Van Heukelom) en 90
(Van Beveren) aan de Statencommissie BFW. Omdat beide toezeggingen betrekking hebben op leefbaarheid en bevolkingsontwikkeling beantwoorden wij deze in één brief.

Toezegqing Van Heukelom nr. 41
In de Statencommissie van 11 november 2011 is naar aanleiding van het staterivoorstel Najaarsnota bij de
programmabegroting 2012 (FEZ-026) door gedeputeerde Van Heukelom het volgende toegezegd:
Voordat de meicirculaire in 2012 verschijnt zal 1k de staten informeren via een Uitvoeringsagenda over de
uitvoering van het op te stellen Masterplan Voorzieningen Zeeland, zoals dat al voor Zeeuws-Vlaanderen is
opgesteld.
Bij GS-brief van 10 april 2012 is de commissie over de voortgang geïnformeerd. Hierin wordt vermeld, dat
ons college voornemens is een regionale uilvoeringsagenda Leefbaarheid, Bevolkingsontwikkeling en Jeugd
(LBJ) op te stellen. De insteek daarbij is te kijken naar het voorzieningenniveau op regionale schaal en voor
heel Zeeland tegelijk. Vraag is of dit overal een Masterplan dient te zijn of dat er op andere wijze gewerkt
moet worden aan een toekomstbestendig voorzieningenniveau In deze brief wordt er vanuit gegaan, dat
medio oktober 2012 bekend zou zijn hoe de uitvoeringsagenda er uit zou gaan zien. Een dergelijke uitvoeringsagenda is op dit moment echter nog niet vastgesteld

Ons antwoord op deze toezegging is als voigt:

April a.s. wordt een nieuwe nota Leefbaarheid & Bevolking 2014-2018 ter vaststelling voorgelegd aan uw
staten. In deze nieuwe nota gaan we in op het belang en de schaal van voorzieningen. De aanpak daarna
voorziet in reglo-arrangementen en een provinciale agenda. Daaruit zal moeten blijken of de methodiek van
een Masterplan de meest geeigende weg is om een antwoord te vinden op de opgave met betrekking tot het
thema voorzieningen.
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Toezeqqinq Van Beveren nr. 90
In de Statencommissie BFW van 30 november 2012 is door de gedeputeerde Van Beveren de volgende
toezegging (nr. 90) gedaan: Naar aanleiding van de brief gemeenten Zeeuws-Vlaanderen over krimp en
financién, zal ik nagaan en u informeren over de projecten rondom bevolkingsontwlkkehng I krimp die nog in
de zgn. 'boeggolf zitten.

Ons antwoord op deze toezegging is als voigt:
Op 29 mei 2013 hebben wij u een overzicht toegezonden over de opbouw van de zogenaamde 'boeggolf
aan overgeboekte kredieten. Voor projecten rondom bevolkingsontwikkeling ging het in dit overzicht in 2013
om een bedrag van € 1.035.000,-- en in 2014 om een bedrag van € 430.000,--. Deze bedragen maken deel
uit van een toegekende prioriteit van 1,9 miljoen euro in het kader van de provinciale begroting 2012 voor
het aanpakken en begeleiden van de gevolgen van demografische ontwikkelingen in Zeeland.

Tijdens de 'hersteloperatie' in 2013 in verband met de 'boeggolf' (opgenomen in de Voorjaarsnota 2013) zijn
hiervan geen bedragen opnieuw geraamd in de provinciale begroting voor 2013 en volgende jaren.
De uitgaven voor de lopende projecten als de Atlas voor de Euregio Scheldemond, de Maatschappelijke
Kosten Baten Analyse (MKBA)-Zeeuws-Vlaanderen, het onderzoek van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO-onderzoek), de dynamische onderwijs- en arbeidsmarktmonitor en
het project Anticiperen door Leren (Schouwen-Duiveland) zijn in 2013 ten laste gebracht van de binnen het
budget 2012 gereserveerde bedragen en de door het Rijk in het kader van de uitvoering van het convenant
bevolkingsontwikkeling 'Koersvast voor Zeeland' beschikbaar gestelde bijdragen van in totaal € 175.000,--.

Als gevolg van de 'boeggolf zijn voorgenomen projecten als het herstructureringsfonds (begroot op
€ 1.000.000,--) en de taskforce Rabobank (€ 90.000,--) niet ten uitvoering gebracht en zijn hiervoor geen
verplichtingen aangelegd. In het kader van de 'boeggolf zijn eveneens de bedragen die het gevolg waren
van onderbesteding bij projecten als het vervolg op 'Krot of Kans' project (€ 22.000,--), uitvoering Woonexperimenten (€ 31.370,--) en de uitvoering MKBA (€ 44.750,--) naar de algemene reserve gegaan.

We gaan ervan uit dat de gedane toezeggingen nrs. 41 en 90 hiermee als afgedaan kunnen worden beschouwd.

Hoogachtend,

gedeputeerde

't

voorzitter

-Polman,
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