Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Harpe (GroenLinks) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2014 nummer 441.
Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake Delta-dividend.

Antwoorden van gedeputeerde staten:

V1.2

statenstukken

(ingekomen 03-04-2014)
1.

Had het college voor de Statenvergadering van 14 maart jl. wel alle
informatie paraat, dusdanig dat de
Staten optimaal geïnformeerd konden
worden?

2.

Zo neen, hoe kan het dan dat Delta CEO 2.
Arnoud Kamerbeek kort na die
Statenvergadering via de PZC liet weten
dat het uit te keren deltadividend hoger
zou zijn dan tot op dat moment gemeld?

Wij kunnen ons voorstellen dat dit
krantenbericht de indruk heeft gewekt dat
een hoger dividend zal worden uitgekeerd.
Echter, statutair kan de Raad van
Commissarissen bepalen welk dividend
wordt uitgekeerd. In de praktijk doen directie
en Raad van Commissarissen een voorstel
aan de aandeelhouders omtrent het
daadwerkelijk uit te keren dividend. Daarbij
kunnen ook andere overwegingen dan alleen
de winst een rol spelen.
Recent hebben wij een dergelijk voorstel
ontvangen. DELTA NV stelt, gelet op onder
meer de economische omstandigheden en
het toekomstperspectief, voor om, in lijn met
de eerdere berichten, een totaaldividend van
€ 20 miljoen uit te keren, waarvan de
Provincie Zeeland dan € 10 miljoen ontvangt.
Samen met de andere aandeelhouders willen
wij bezien of, rekening houdend met het
bedrijfsbelang, een hogere dividenduitkering
verantwoord is.

3.

Waarom heeft u op 14 maart 2014 geen
gehoor kunnen / willen geven om het
bezuinigingsvoorstel te behandelen c.q.
te betrekken bij het verschijnen van de
voorjaarsnota in juni a.s.?

3.

De omvang van de bezuinigingsopgave voor
het huidige boekjaar 2014 was dermate groot
dat het financieel niet verantwoord was, om
besluitvorming hierover uit te stellen en te
betrekken bij de voorjaarsnota in juni 2014.

4.

Kan het college uitleggen waarom het
gewraakte voorstel is gelanceerd nu
blijkt dat er binnen een halve maand na
de Statenvergadering niets meer over is
van het overhaaste bezuinigingsvoorstel?

4.

Bij de najaarsnota is aangegeven in het
eerste kwartaal 2014 met een voorstel voor
concrete invulling van de taakstellingen te
komen.

1.

Alle informatie die op dat moment bekend
was, is met de Staten gedeeld.

2
5.

Hoe is het mogelijk dat de vernieuwde
organisatie dit niet heeft aan zien
komen? Dit uiteraard onder verantwoordelijkheid van het college.

5.

Zie ons antwoord op vraag 4.

6.

Hoe is de informatievoorziening aan de
aandeelhouders geweest, verwijzende
naar het interview met de heer
Kamerbeek, gepubliceerd tien dagen na
de Statenvergadering?

6.

Zie antwoord 2. Kort na het verschijnen van
het interview in de PZC en het Financieel
Dagblad heeft de heer Kamerbeek het
interview toegelicht aan de aandeelhouders.

7.

Welke conclusies trekt het college uit
deze gang van zaken en bent u
voornemens de Staten op zeer korte
termijn bijeen te roepen voor het geven
van tekst en uitleg en het ongedaan
maken van het overhaaste
bezuinigingsvoorstel?

7.

In de voorjaarsnota 2014 zullen wij nader
ingaan op het financiële perspectief van de
Provincie Zeeland voor het huidige boekjaar
en de periode tot en met 2018. Wij zien
daarom geen aanleiding om een extra
(Staten)vergadering te vragen om "tekst en
uitleg" te geven.
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