Verslag
statencommissie
Conceptverslag van de openbare vergadering van de Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn, gehouden
in de Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg op 17 oktober 2014 van 9.30 – 14.35 uur
Voorzitter:

J.M. Meulenberg-op 't Hof

Aanwezig zijn de (plv.) leden: F. Babijn (CDA), C.W. Bierens, J.J. van Burg, P.B. Colijn, H.M.G. van den
Dool, A. Evertz, R. Haaze, A. Hijgenaar, E.D. de Neef, F. van Oorschot, P.L.
de Putter, G.D. Roeland, en J. Werkman
Tevens zijn aanwezig:

C. van Beveren, J.M.M. Polman, B.J. de Reu en C.M.M. SchönknechtVermeulen (GS), P. Castenmiller (vz. Rekenkamer, agendapunt 5), M. vink
(Emendo Capital, agendapunt 14 t/m 16) en M.E. Trimpe (commissiegriffier)

Afwezig zijn de leden:

B. Erbisim, L. Harpe, P.C.A. de Milliano-van den Hemel, R. Muste en G. van
Unen.

1.

Opening en mededelingen van de voorzitter
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en wijst op de Zicht op Beleid-bijeenkomst over de
aandeelhoudersstrategie Westerscheldetunnel die aansluitend wordt gehouden. Voor het bezoek aan
het Zeeuws Museum is een nieuwe datum gevonden: 19 december, van 10.30 tot 13.30 uur.
De heer Van den Dool (PVV) refereert aan een tweetal keren dat hij en een ander lid van zijn fractie
door onjuiste toepassing van het reglement van orde in verschillende commissies het woord niet
konden voeren. Hij verzoekt het reglement voortaan juist toe te passen. De heren Roeland (SGP),
Bierens (VVD), Hijgenaar (D66) en Colijn (CU) spreken hun steun uit voor de voorzitter, en zijn van
mening dat er geen sprake was van een politiek incident. Bovendien is dit in het Presidium besproken,
tot genoegen van de fractievoorzitter van de PVV.

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:


Mededelingen van gedeputeerden
De heer De Reu (GS) deelt namens gedeputeerde de heer Van Heukelom (GS) mee dat er
binnenkort een brief wordt toegezonden over de gunning van de busvervoerconcessie aan
Connexxion. Daartegen is bezwaar gemaakt en met Connexxion wordt overlegd hoe verder te
gaan. Spreker licht over de instellingen op het gebied van serieuze muziek toe dat er een derde
partij aan het overleg is toegevoegd, te weten het Theaterproductiehuis Zeelandia. Deze organisatie
biedt meerwaarde o.a. in administratie en kaartverkoop. Binnen het bestuur van Zeelandia is daar
nu overleg over. Hij verwacht daar in de volgende commissievergadering meer definitieve
uitspraken te kunnen doen. Over de samenwerking op het gebied van beeldende kunst worden de
gevolgen van het benoemen van een nieuwe directeur voor de Stichting Beeldende Kunst
Middelburg afgewacht.



Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag.
De heer Roeland (SGP) vraagt de commissieleden om zich via de Statengriffie aan te melden voor
de regionale netwerkbijeenkomsten over het aanzien van het politieke ambt.
De heer Hijgenaar (D66) vraagt of de portefeuillehouder cultuur actie kan ondernemen, zodat het
evenement The Passion in Middelburg of Vlissingen kan plaatsvinden. Deze gemeenten hebben
aangegeven niet de middelen te hebben. Het trekt echter miljoenen tv-kijkers en kan de aandacht
op een positieve manier op Zeeland vestigen.

Conceptverslag van de commissie Bestuur, Financiën en Welzijn van 17 oktober 2014

Pagina 1 van 11





4.

De heer De Reu (GS) geeft aan dat in het cultuurbudget geen ruimte zit, omdat het grotendeels in
de regio-arrangementen in vastgelegd. Beide gemeenten hebben zich niet bij de provincie gemeld
op dit punt. Hij verwacht dat dit in 2015 moet gebeuren.
vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
De heer Hijgenaar (D66) vraagt naar subsidiecriteria rond sportevenementen. Door het niet
doorgaan van een evenement, kon een vijftal andere gehonoreerd worden.
De heer De Reu (GS) geeft aan dat subsidie wordt verleend op basis van de passendheid binnen
de doelstellingen en daarna op volgorde van binnenkomst.
De heer Bierens (VVD) zou in het licht van de financiële situatie van de provincie het gepast vinden
dat bij het niet doorgaan van gesubsidieerde evenementen, het bedrag terugvloeit naar de
algemene reserve.
De heer De Reu (GS) stelt dat daarvoor eerst een opdracht vanuit Provinciale Staten nodig is.
Gebruikelijk is dat geld dat terugvloeit ingezet wordt voor andere aanvragen die passen in het
geldende beleid.
De heer Van den Dool (PVV) begrijpt uit de PZC dat het waterschapsbestuur eraan denkt om het
proces om te komen tot uitvoeren van de door Provinciale Staten aangenomen motie om het aantal
geborgde zetels terug te brengen, te frustreren. Van de kant van Scheldestromen is richting
gedeputeerde Van Heukelom gezegd dat juridische stappen worden overwogen. Wat gaan
Gedeputeerde Staten hieraan doen?
De heer De Reu (GS) heeft het krantenbericht anders gelezen. Het waterschap heeft een aantal
bedenkingen. Er wordt nu een inspraakprocedure gestart, waarbij zienswijzen kunnen worden
ingediend. Het waterschap heeft aangegeven een aantal zaken na te gaan, en dat is op dit moment
nog onderwerp van interne beraadslaging. Het college wacht het indienen van de zienswijze in
vertrouwen af.
De heer Van den Dool (PVV) vraagt of het traject tijdig voor de nieuwe verkiezingen doorlopen
wordt?
De heer De Reu (GS) geeft aan dat de periode zeer krap is, maar het hangt verder af van de
ingediende zienswijzen.
De heer Hijgenaar (D66) gaat ervan uit dat het traject haalbaar is in de tijd, waarbij hij desgevraagd
door de heer Roeland (SGP) aangeeft dat de zienswijze van het waterschap op de juiste serieuze
wijze moet worden bekeken.
vaste terugkerende agendapunten:
- IPO in relatie tot provinciefinanciën: de heer Haaze (PVV) begrijpt dat de commissie nog niet
beschikt over het conceptverslag van deze vergadering en zal de volgende keer desgevraagd
het verslag toelichten.
- Transitie jeugdzorg
De heer De Reu (GS) deelt mee dat de gemeenten een gezamenlijke inkooporganisatie hebben
opgericht. Zij verwachten dat op 1 november de contracten met de jeugdzorgaanbieders
afgesloten zijn.

Gelegenheid om in te spreken
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5.

Brief Rekenkamer Zeeland van 14 juli 2014 met quick scan Rekenkamer Zeeland 'Opvolging
aanbevelingen: een terugblik'
Concept-statenvoorstel aanbevelingen quick scan Rekenkamer Zeeland 'Opvolging aanbevelingen: een
terugblik' (SGR-64)
De heer Castenmiller is als voorzitter van de Rekenkamer aanwezig om de Quick scan nader toe te
lichten. Dit onderzoek begon als een regulier traject en is gaandeweg gegroeid tot een waardevol
proces. Hij gaat in op een passage over het veranderen van deze aanbevelingen in een meer
bureaucratisch instrument. In de periode van de Commissie van Onderzoek, voorganger van de
Rekenkamer, was er één gedeputeerde verantwoordelijk voor het bewaken van de aanbevelingen. Dat
is veranderd met het nieuwe college, en inmiddels meldt het jaarverslag van de provincie of
aanbevelingen wel of niet zijn afgehandeld. Dat afhandelen zelf is echter niet goed te volgen. Spreker
stelt via het rapport voor door GS overgenomen aanbevelingen te beschouwen als toezeggingen aan
de Staten, waarvoor de organisatie al een bewakingssysteem heeft.
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De heer Werkman (VVD) vraagt wat de heer Castenmiller daadwerkelijk merkt van de wens tot integraal
werken.
De heer Hijgenaar (D66) zou graag horen hoe de Rekenkamer zelf de resultaten van hun werk ervaart.
De heer Castenmiller stelt dat na de laatste reorganisatie er voor de Rekenkamer een duidelijk
aanspreekpunt is. Dat is een uitvloeisel van dit integraal werken. Vooral de interactie in het proces was
prettig voor de Rekenkamer, die daarvan zeker heeft geleerd. In het jaarverslag komt de Rekenkamer
daarop terug.
De heer Werkman (VVD) vraagt n.a.v. het statenvoorstel of er op een bepaald moment teruggekoppeld
wordt wat hieruit voor is gekomen.
De heer Van Burg (SGP) zou dat concreet gemaakt willen zien.
De heer Castenmiller geeft aan dat dit in overleg met de Statengriffie wordt opgepakt, en in het
jaarverslag over 2014 wordt verwoord.
De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor behandeling in de
Statenvergadering op 31 oktober 2014. Het kan geagendeerd worden als hamerstuk.
6.

Statenvoorstel Programmabegroting 2015, inclusief meerjarenraming (SERV-164)
Hierbij worden betrokken:
 Brief GS van 23 september 2014 over gevolgen Miljoenennota
 Brief GS van 30 september 2014 over septembercirculaire 2014
 Brief GS van 7 oktober 2014 over Tweede ronde van beantwoording van technische vragen over de
Begroting 2015 inclusief meerjarenraming
De voorzitter geeft aan dat de begroting 2015 tegelijkertijd met de Najaarsnota besproken kan worden.
In deze commissie wordt de begroting behandeld voor zover het de algemene financiële zaken en de
programma’s Bestuur en Cultuur en Samenleving) betreft.
Eerste termijn
De heer Bierens (VVD) spreekt zijn waardering uit over de vernieuwde opzet en het betrekken van PS
erbij, wat als voorbeeld mag dienen voor andere beleidsterreinen. Het onderdeel weerstandsvermogen
en de risicoprofielen hebben aan kwaliteit gewonnen. Hoe zit het met het risico frictiekosten Klaverblad?
De risico’s van het project Sloeweg ontbreken. Is er geen risico op meerkosten? De busvervoerconcessie is volgens de begroting een significant risico, dat nog niet gewaardeerd kon worden. Is dat
inmiddels wel het geval? Op blz. 122 vallen de overheadkosten op. De verhouding lijkt scheef te zijn.
Zijn er initiatieven om deze kosten terug te dringen door samen te werken op het gebied van
bijvoorbeeld juridische zaken of personeelszaken? Kan er op meerdere plaatsen worden samengewerkt
met het waterschap met steunpunten? Op blz. 126 mist spreker de aandeelhouders-strategie voor
Zeeland Seaports. Het algemene beeld van de begroting in combinatie met de Najaarsnota is voor de
VVD-fractie alleen op papier solide. De vooruitzichten op termijn zijn zeer mager als het gaat.om op
termijn ruimte te houden voor nieuwe investeringen. Kan het college nog in deze periode
voorbereidingen treffen om een nieuwe takendiscussie te voeren? De meerjarenbegroting is immers
structureel sluitend, maar doet wel een beroep op de algemene reserve. De VVD-fractie zou graag zien
dat er een buffer is, ook om kansen die zich voordoen te kunnen benutten. Daarnaast moeten er nog
taakstellingen ingevuld worden, waaronder het lagere DELTA-dividend. Komt er nog een verlenging van
de Economische Agenda aan? Het DELTA-dividend is weliswaar steeds incidenteel ingezet, maar de
realiteit gebiedt om met een lager bedrag rekening te houden.
De heer Haaze (PVV) vraagt naar de organisatie Switch waarvoor € 80.000 is opgenomen. Het werk
van Switch wordt mede mogelijk gemaakt door Buitenlandse Zaken. In hoeverre moet dit worden gezien
als ontwikkelingshulp? Op blz. 4 van de brief van GS over miljoenennota wordt over de
gemeentefinanciën de stand van zaken rond de financiering van langdurige zorg genoemd. Is daar
meer over te melden?
De heer Van den Dool (PVV) vraagt naar een onderbouwing en motivering van het bedrag van € 4,5
mln. dat voor de sanering van Thermphos wordt genoemd.
De heer Van Burg (SGP) verwijst naar een discussie hierover in de commissie REW.
De heer Van Oorschot (PvdA) vraagt hoe wordt omgegaan met de steeds kleinere bestedingsruimte.
Wordt de ondergrens van de algemene reserve in de volgende periode losgelaten op basis van de
geïnventariseerde risico’s? Gaat de totale begroting omlaag zodat ook de algemene reserve lager kan
zijn? Noopt de schuldpositie van de provincie tot een ander beleid, want de schuld ten opzichte van de
totale begroting levert een scheve verhouding op. Hoe staat het met de schulden van alle Zeeuwse
overheden, en in welke mate draagt dit bij aan het Nederlandse EMU-saldo? Hoe wordt dat gemonitord
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en is hierin een taak voor de provincie? De sanering van Thermphos staat niet als risico opgenomen.
Beschouwt het college het als zekerheid dat het saneringsbedrag uit de boedel betaald gaat worden.
De heer Colijn (CU) zou graag zien dat het budget dat in het provinciefonds voor ontwikkelingstaken is
bestemd wordt vermeld, zodat dit beter is te vergelijken met de concrete besteding. Hoe is de stand van
zaken rond de revolverende fondsen, want dat is niet te zien binnen het programma Economie. Ook de
CU-fractie is voor een nieuwe takendiscussie.
De heer Babijn (CDA) zou graag de stand van zaken rond de Tafel van 15 vernemen. Neemt het
college nog actie inzake de PAS? In 2012 werd bij de kerntakendiscussie een bepaald bedrag genoemd
aan ontwikkelingstaken. In hoeverre komt de provincie daarop nog tekort? De Najaarsnota spreekt van
beleidsmatige afwegingen om een groot bedrag aan vrijgevallen middelen slechts beperkt opnieuw in te
zetten, in afwachting van een nieuwe werkwijze om deze grote vrijval te voorkomen. Waarom wordt
gekozen voor de inzet van middelen voor de 5-meiviering en de ondersteuning van de aandeelhoudersstrategie DELTA NV? Er staan immers nog een aantal andere uitdagingen te wachten zoals de
verlenging van de cultuurnota.
De heer Hijgenaar (D66) vraagt wanneer er zekerheid is over de hoogte van het DELTA-dividend en
hoe dit financieel in te passen is. Hoeveel bedraagt het lagere accres van de provinciefondsuitkering?
Ook op het gebied van de Deltawateren en de decentralisatie Natuur zijn nog flinke risico’s aanwezig. In
welke orde van grootte is dat? Spreker maakt zich zorgen over de vrijval binnen met name het
programma economie. Betekent dit dat de beleidsdoelen niet worden gehaald? Meer ruimte dan
€ 100.000 voor het instrument Revolverende fondsen zou hij waarderen. Waarom rechtvaardigen lagere
risico’s een lagere reserve? Die relatie is namelijk niet gelegd ten tijde van het vaststellen van deze
ondergrens. Hoort een bijdrage aan het Museum in Aardenburg bij het takenpakket van de provincie?
De renovatie van gebouw G levert volgens spreker vermoedelijk opnieuw een gebouw op dat niet
verkocht kan worden.
De heer Van Burg (SGP) mist in de begroting een toevoeging dat de bijdrage aan de ZB voor de
renovatie van het dak nadrukkelijk een maximumbedrag is. De stille reserve die in gebouwen zit
discutabel: als een gebouw niet verkocht kan worden kan dat ook niet als stille reserve worden
aangemerkt. In dat licht is de renovatie van gebouw G misschien niet nodig. Horen er bedragen bij het
nemen van maatregelen in natuurgebieden om ruimte voor economische ontwikkelingen te houden? Is
er al meer bekend over een kans voor DELTA NV om elektriciteit aan België te leveren? In de
commissie REW is toegezegd dat er een terugkoppeling komt over het saneringsvehikel rond
Thermphos. Dat hoort wat hem betreft in de commissie BFW thuis. Hoe gaat het na de sanering en hoe
denkt het college hierover? Een aantal zaken uit het collegeprogramma zoals bijvoorbeeld de WCT en
een tweede kernenergiecentrale zijn niet in de begroting terecht gekomen. Komt er een end term
review, die nog deze periode kan worden besproken?
De heer Roeland (SGP) geeft aan dat begroting en Najaarsnota moeilijk te scheiden zijn qua
onderwerp. De werkgroep dualisme zal de aanbeveling doen aan het Presidium om in het vervolg voor
de begroting een gezamenlijke commissievergadering te beleggen. Spreker vervolgt met de vraag naar
vorderingen rond de Tafel van 15. Hij onderschrijft de gemaakte opmerkingen rond het op korte termijn
starten van een takendiscussie. Structurele zaken vragen structureel beleid en moeten met structurele
middelen worden gedekt. Het DELTA-dividend wordt in principe incidenteel ingezet, maar economisch
beleid is niet incidenteel. Is er al iets bekend over het interim-dividend van DELTA NV? Het college stelt
dat de algemene reserve lager kan, maar zijn fractie zou graag ruimte zien voor initiatieven en kansen.
Mevrouw De Neef (PvZ) geeft aan dat haar fractie zich in grote lijnen achter het college kan scharen.
De toetsbaarheid van de begroting is vergroot. De begroting integraal bespreken in een gezamenlijke
commissievergadering ondersteunt zij. Is er voorzien in mogelijke risico’s voor de Fast Ferry? De
begroting is sluitend gemaakt door € 6,5 mln. uit de algemene reserve te halen. Gaat dat af van de € 25
mln. aan weerstandsvermogen?
De heer Van Beveren (GS) gaat als eerste in op het risico rond stichting het Klaverblad. De verwachting
bestaat dat er geen kosten zullen zijn, maar dat is niet officieel bevestigd.
De heer Babijn (CDA) heeft dit nagetrokken bij het Klaverblad, waar per 1 januari een aantal
medewerkers worden ontslagen. Het Klaverblad geeft aan geen frictiekosten te gebruiken.
De heer Van Beveren (GS) geeft aan dat dit geen invloed heeft op de bedragen in de begroting. Voor
de Sloeweg is een bedrag voor onvoorziene kosten opgenomen in het projectbudget. Rond de
busvervoerconcessie geeft spreker aan dat de binnenkort te zenden collegebrief meer duidelijkheid zal
geven. Samenwerking met andere overheden gebeurt nu inderdaad al, maar is nog niet zover dat het
een bedrag aan besparing kan opleveren. Spreker beaamt dat het toekomstperspectief voor nieuwe
investeringen niet gunstig is. Het college heeft echter nog geen voorbereidingen getroffen voor een
takendiscussie.
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Mevrouw Evertz (PvdA) heeft er moeite mee om vlak voor de verkiezingen een kerntakendiscussie te
starten. Provinciale Staten moeten niet over hun graf heen regeren! Dit onderwerp moet in de
statenvergadering nader worden besproken.
De heer Bierens (VVD) sluit zich daarbij aan: de takendiscussie is een politieke discussie. De
voorbereidingen kunnen wel deze periode getroffen worden zodat het nieuwe college snel van start kan
gaan. Ook de heer Colijn (CU) is deze mening toegedaan. De heer Roeland (SGP) geeft aan dat de
takendiscussie na de verkiezingen moet worden gevoerd. Mevrouw Evertz (PvdA) kan zich daarin
vinden.
De heer Van Beveren (GS) geeft aan dat er nu geen concreet voorstel tot een takendiscussie is
gedaan. Het college gaat daar niet over, maar kan wel in beeld brengen hoe de financiële situatie
ervoor staat in een overdrachtsdossier. Het is een lastige discussie met welke intensiteit provinciale
taken worden uitgevoerd. Spreker zegt toe de takendiscussie voor te bereiden. De algemene reserve is
bedoeld als dekkingsmiddel voor nieuwe investeringen en het grijpen van kansen. Voor deze periode is
de ondergrens bepaald op € 25 mln. Na deze periode wordt de hoogte bepaald op basis van algemene
richtlijnen, tenzij Provinciale Staten een nieuwe grens bepalen. Het DELTA-dividend staat ter vrije
beschikking, maar kan vanaf 2016 ook op pro memorie worden ingevuld. Komende maand wordt
bekend of er een interim-dividend wordt uitgekeerd. Spreker is daar niet optimistisch over, evenals voor
het dividend in volgende jaren. Gemeenten hebben het moeilijk op het gebied van de langdurige zorg.
De praktijk zal moeten uitwijzen of zij toekunnen met het beschikbare bedrag. Thermphos wordt niet
meer opgenomen als risico, nu er een voorziening wordt getroffen. Daarover moet nog in openbaarheid
een besluit worden genomen. Onderhandelingstechnisch kon dat niet eerder worden gedaan. Het
veiligstellen kost € 35 mln., de volgende stap waarna de grond kan worden uitgegeven kan worden
gefinancierd met de opbrengst van deze grond. De oplopende schuld van de provincie wordt
veroorzaakt door het voorfinancieren van de aanleg van de Sluiskiltunnel. Dit wordt terugverdiend door
de tolheffing voor de Westerscheldetunnel. Er zijn twee stelsels van toepassing voor de begrotingen
van rijk enerzijds en gemeenten anderzijds. Over de hoogte van schulden zijn via het IPO en de VNG
afspraken gemaakt. Er wordt door het rijk op gemonitord. Er is inderdaad toezicht op de gemeenten.
Zolang de begroting structureel in evenwicht is kan de provincie niets doen. De relatie tussen
ontwikkeltaken en beheerstaken maakt de provincie kwetsbaar. Er loopt een landelijk onderzoek of de
provincies wel genoeg doen aan hun ontwikkeltaken, en met deze begroting is dat eenvoudig vast te
stellen. Het college probeert zich goed aan deze normen voor kerntaken en niet kerntaken te houden.
Spreker zegt toe deze onderverdeling uit het provinciefonds in de jaarrekening op te nemen. De
provincie schiet hierin niet tekort. De komende maanden wordt een diepgaand onderzoek gedaan naar
de vrijval op bepaalde budgetten. Bedoeling is daar nog steviger bovenop te zitten, maar vaak ligt het
niet aan de provincie of een activiteit wel of niet doorgaat. De doelstellingen uit de begroting moeten wel
worden gehaald, al is het financieel gunstig om wat overblijft niet opnieuw te bestemmen. Het voorstel
om deze vrijvallende budgetten te benutten voor andere zaken zoals de 5 mei-viering is bewust gedaan.
In de brief over de septembercirculaire staat het accres genoemd over meerdere jaren. Er is nog in
december een voorstel te verwachten over de dekking van de tegenvallers ter hoogte van € 8 mln.,
spreker wacht met dit voorstel totdat er duidelijkheid is over het eventuele interim-dividend van DELTA
NV. Dat voorstel kan voor de verkiezingen worden behandeld dor Provinciale Staten. Het te gelde
maken van de niet meer gebruikte gebouwen van de provincie is in deze tijd erg moeilijk. Het besluit
over de renovatie van gebouw G is daarom doorgeschoven. De elektriciteitsvoorziening naar België in
onderwerp van een tender, en pas zodra blijkt DELTA NV daarvoor concreet in beeld is, moeten er
vergunningen worden verleend. Spreker wil daar niet op vooruitlopen. Er komt inderdaad een end term
review, die nog deze periode besproken kan worden. De besteding van het DELTA-dividend wordt per
periode bepaald. Is er geen dividend, dan kan de provincie toch doordraaien, maar de ruimte voor
extra's is er dan af.
De heer Roeland (SGP) zou graag zien dat bijvoorbeeld uitgaven voor de Economische Agenda
structureel gemaakt worden, zodat het DELTA-dividend echt voor incidentele zaken ingezet kan
worden. Economisch beleid is immers niet incidenteel.
De heer Van Beveren (GS) geeft aan dat beleid iets anders is dan de uitgaven die daarop worden
gedaan.
De heer De Reu (GS) deelt mee over de Tafel van 15 dat er nog in twee gemeenten door de raden een
besluit moet worden genomen. Daarna wordt vermoedelijk in december of januari met alle betrokken
overheden over deze zienswijzen gesproken. Switch is geen ontwikkelingshulp, maar heeft een ruimere
taakstelling in de richting van het MKB rond duurzame bedrijfsvoering. Met D66 is spreker van mening
dat het een karig bedrag is voor de revolverende fondsen. Het is aan PS dit bedrag te verhogen. Het
Archeologisch Museum Aardenburg past in het beleid van de provincie, net als het Industrieel
Erfgoedmuseum en het Watersnoodmuseum. De provincie als één van de financiers heeft een positief
effect op ander geldverstrekkers. Het past niet binnen het budget, en komt uit de reserve als PS
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hiermee instemmen. Spreker kan de stelling dat biobased economie stagneert niet onderschrijven. Het
is een omissie dat bij het bedrag voor het onderhoud aan het dak van de Zeeuwse Bibliotheek niet staat
vermeld dat dit het maximum is.
Mevrouw Schönknecht-Vermeulen (GS) antwoordt dat het Statenvoorstel aandeelhoudersstrategie
Zeeland Seaports volgens de planning op 12 december voor de Statenvergadering kan worden
geagendeerd. Spreekster heeft een goed gesprek over de PAS gehad met de staatssecretaris van EZ.
Er wordt nu ambtelijk gekeken naar de effecten van de Zeeuwse voorstellen. De verwachting is dat
daardoor ruimte ontstaat voor economische ontwikkeling. Spreekster heeft in ieder geval de toezegging
gekregen dat de uitbreiding van Yara en de containerisatie op de prioritaire lijst worden gezet. In de
Najaarsnota is € 5 mln. opgenomen voor de Deltawateren, war nog dekking voor gevonden moet
worden vooraleer er een bestuursovereenkomst kan worden getekend met de Minister. Daarvoor volgt
een Statenvoorstel. Het bedrag uit de deconcentratievergoeding voor DLG is voldoende voor achttien
formatieplaatsen. Via het NPW-budget kan het bedrag aan frictiekosten worden beperkt. Dit jaar worden
er al maatregelen getroffen voor de PAS, waarvoor via de Jansen-2-gelden € 3 mln. beschikbaar is.
Tweede termijn
De heer Bierens (VVD) vraagt of de Participatiewet een mogelijk risico is voor de provincie. Zijn er al
meer initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld facilitaire zaken, HRM of ICT-beleid? Een
takendiscussie is voor spreker breder dan een kerntakendiscussie. De ondergrens van de algemene
reserve is inderdaad voor deze periode afgesproken, maar in het meerjarenoverzicht lijkt de algemene
reserve de benodigde weerstandscapaciteit te benaderen. De VVD-fractie maakt zich zorgen over het
ontbreken van een buffer. Er valt geen gat met het uit de begroting halen van het DELTA-dividend,
maar er worden wel structurele taken met incidenteel geld ingevuld. Spreker constateert dat ook andere
fracties zien dat er geen financiële ruimte is en wil met hen én het college peilen waar we nu staan.
De heer Haaze (PVV) vraagt naar de onderbouwing van het bedrag à € 4,5 mln. voor Thermphos.
De heer Babijn (CDA) noemt de maatschappelijke opgave waar bij de takendiscussie rekening moet
worden gehouden. Is het niet mogelijk om voor het Museum Aardenburg Europese fondsen te benutten.
Wordt de risicokaart voor Het Klaverblad door het college uit de lijst gehaald, of moet daarvoor in de
Statenvergadering een wijzigingsvoorstel worden ingediend?
De heer Van Burg (SGP) maakt zich zorgen over het weerstandsvermogen in combinatie met de stille
reserve.
De heer Roeland (SGP) steunt de opmerking van de heer Bierens over de financiële positie. Hij beraadt
zich over de takendiscussie, in het licht van een zorgvuldige discussie hierover aan het begin van de
nieuwe Statenperiode. Tot slot vraagt spreker naar de noodzaak om Emendo ook in 2015 en 2016 in te
zetten als adviseur.
Mevrouw De Neef (PvZ) begrijpt dat de provincie voor een bepaald bedrag aan de lat staat voor wat
betreft Deltawateren. Is daarmee rekening gehouden in de meerjarenraming? Komt de 6,5 mln. ten
laste van de algemene reserve?
Mevrouw Schönknecht-Vermeulen (GS) geeft aan dat het genoemde bedrag van € 5 mln. wordt
gevraagd in het kader van de zoetwatervoorziening voor de periode tot 2028. Daarvoor moet nog
dekking worden gevonden, bij voorkeur gefaseerd en uit structurele middelen. Eerder in 2014 hebben
PS al besloten over bijdragen voor de Roode Vaart en het zoetwaterbod.
De heer Van Beveren (GS) geeft aan dat in Najaarsnota wordt aangegeven hoe de begroting sluitend
wordt gemaakt met een beroep op de algemene reserve. Het risico voor wat betreft de Participatiewet
wordt via het verslag beantwoord. Er wordt niet samengewerkt met andere overheden op het gebied
van HRM en ICT. Begin april 2015 zal conform de toezegging een overzicht klaarliggen voor het
financiële perspectief. Het college wil niet onnodig geld in reserves houden, en voor een volgende
periode kan opnieuw een ondergrens worden afgesproken. Als de risico's scherper worden bepaald is
de noodzaak om grote buffers aan te houden ook minder. Voor het Klaverblad worden geen uitgaven
geraamd, maar alleen mogelijke risico's. Op een vraag van de heer Roeland (SGP) of de risico's
toenemen wanneer exacter wordt begroot en minder overschotten naar de algemene reserve gaan,
geeft spreker aan dat de risico’s daarmee juist groter worden. Er is minder ruimte om overschrijdingen
op te vangen.
De heer De Putter (VVD) zou graag zien dat ten aanzien van het Klaverblad duidelijkheid wordt
gegeven naar alle partijen. Als er geen risico is, hoort het niet in de opsomming.
De heer Van Beveren (GS) zal gedeputeerde Van Heukelom vragen dit na te gaan en erop terug te
komen. Alleen het cultuurbeleid wordt gefinancierd uit de incidentele middelen van het DELTA-dividend.
Dat wordt ook aangepast. De opbouw van de € 4,5 mln. voor Thermphos wordt via het verslag
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beantwoord1. De niet-benutte capaciteit van de opcenten mag worden gebruikt, als onderdeel van de
stille reserve. Met scherper de risico's bepalen is een lagere weerstandscapaciteit nodig. Dat houdt
direct verband met de algemene reserve, die minimaal de hoogte van de weerstandscapaciteit moet
zijn. Stille reserves worden niet geraamd, maar de vraag is of die reserves te gelde gemaakt kunnen
worden. Emendo is ingehuurd ter ondersteuning van de uitwerking van de aandeelhoudersstrategie,
wat enkele jaren zal duren. Het is zeer specialistisch werk, maar het bedrag zal eerder lager dan hoger
uitpakken. Wat Thermphos betreft lopen de eerste en de tweede fase door elkaar heen: wat voor de
tweede fase in het eerste deel eenvoudig en met minder kosten kan worden opgepakt, wordt al
uitgevoerd. Hij gaat er wel vanuit dat de volledige sanering uit de € 35 mln. en de opbrengst van de
grond kan worden betaald.
De heer De Reu (GS) geeft aan dat het niet mogelijk is Europese fondsen te benutten voor het Museum
Aardenburg.
De voorzitter concludeert dat het Statenvoorstellen Programmabegroting 2015 (voor zover het de
algemene financiële zaken en de programma’s Bestuur en Cultuur en Samenleving betreft) en
Najaarsnota 2014 voldoende zijn onderbouwd voor behandeling door Provinciale Staten op 14
november 2014.
7.

Statenvoorstel Najaarsnota 2014 (SERV-172)
Dit agendapunt is besproken bij agendapunt 6.

8.

Statenvoorstel begroting 2015 inclusief meerjarenraming Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen (SERV165)
De heer Van den Dool (PVV) vraagt of het vaststellen van deze begroting niet aan het college kan
worden gedelegeerd.
De heer Van Burg (SGP) wijst op vragen over gesloten stortplaatsen die in de commissie REW zijn
gesteld. De heer Bierens (VVD) vindt dit een onderdeel uitmaken van het budgetrecht van Provinciale
Staten.
De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende onderbouwd is voor behandeling door Provinciale
Staten op 14 november. Het voorstel kan worden geagendeerd als hamerstuk.

9.

Statenvoorstel 10e begrotingswijziging 2014 (SERV-170)
De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende onderbouwd is voor behandeling door Provinciale
Staten op 31 oktober. Het voorstel kan worden geagendeerd als hamerstuk.

10.

Statenvoorstel 1e begrotingswijziging 2015 (SERV-175)
De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende onderbouwd is voor behandeling door Provinciale
Staten op 14 november.

11.

Statenvoorstel 11e begrotingswijziging 2014 (SERV-174)
De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende onderbouwd is voor behandeling door Provinciale
Staten op 14 november.

12.

Statenvoorstel 12e begrotingswijziging 2014 (SERV-171)

Er is op 4 juli 2014 door Provinciale Staten ingestemd met het voorstel om € 4.500.000,- beschikbaar te
stellen ten laste van de Algemene reserve voor de voorbereidingskosten en de kosten van de sanerings-BV.
Dit betreft € 500.000,- voor voorbereidingskosten, € 3.000.000,-- voor de operationele kosten sanerings B.V.
en € 1.000.000,-- voor het afdekken diverse risico’s. Aan de voorbereidingskosten en operationele kosten
ligt een kosteninschatting ten grondslag, opgesteld door ZSP. Voor de risicoafdekking is op basis inschatting
in hoeverre dit risico zich zal voordoen en onvermijdbaar zal zijn, voornoemd bedrag opgenomen.
1

Conceptverslag van de commissie Bestuur, Financiën en Welzijn van 17 oktober 2014

Pagina 7 van 11

De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende onderbouwd is voor behandeling door Provinciale
Staten op 14 november. Het voorstel kan worden geagendeerd als hamerstuk.
13.

Statenvoorstel 2e begrotingswijziging 2015 (SERV-169)
De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende onderbouwd is voor behandeling door Provinciale
Staten op 14 november. Het voorstel kan worden geagendeerd als hamerstuk.

14.
15.

Brief GS van 9 september 2014 over toets aandeelhoudersbelangen DELTA NV
Statenvoorstel Toetsingskader verkoop Indaver (DELTA NV) (SERV-166)

16.

Brief voorzitter Raad van Commissarissen en voorzitter Raad van Bestuur DELTA NV van 7 oktober
2014 over DELTA NV en Provinciale Staten
Op verzoek van de heer Bierens (VVD) stelt de voorzitter voor naast de drie ter behandeling
geagendeerde punten over DELTA NV ook de ter kennisneming geagendeerde brief van GS van 7
oktober 2014 over Benoeming voorzitter RvC en procedurebenoeming nieuwe commissaris DELTA NV
te behandelen. De commissie stemt hiermee in.
Eerste termijn
De heer Hijgenaar (D66) zou graag zien dat de aandeelhoudersstrategie vertaald wordt in een aantal
modellen voor de bedrijfsstrategie, die aan de aandeelhouders – via raadpleging van hun achterban in
raad of Staten - ter keuze worden voorgelegd.
De heer Roeland (SGP) noemt het Toetsingskader verkoop Indaver een logisch voorstel. Zijn fractie
vindt echter dat de besluitvorming over de uitkomst van de verkenningen afgerond moeten zijn voordat
er een definitief besluit wordt gnomen over de verkoop. Als de verkoop leidt tot een bepaalde
opbrengst, moet deze worden ingezet voor de borging van de publieke belangen. De brief van de Raad
van Commissarissen van DELTA lijkt zorgvuldiger te zijn dat wat mondeling verwoord is, met name over
de communicatie. DELTA geeft aan meer met de volksvertegenwoordigers te willen communiceren, en
met de gedeputeerde die de Staten verder informeert. Daarvoor moet de gedeputeerde ook de ruimte
krijgen om dat openbaar te doen.
De heer Babijn (CDA) is op zich tevreden met het traject zoals het zich nu ontwikkeld heeft. Spreker
heeft het vertrouwen dat de gedeputeerde de staten zal informeren als hij wat te delen heeft. Hij heeft
ook vertrouwen in het leerproces dat de Raad van Commissarissen heeft doorgemaakt.
De heer Roeland (SGP) geeft aan dat zijn fractie een basis van vertrouwen ziet, tegenover de CDAfractie die een volledig vertrouwen heeft dat de communicatie nu goed gaat verlopen.
Mevrouw Evertz (PvdA) vindt het ingewikkelde DELTA-dossier van groot belang voor onder andere de
werkgelegenheid. De brief van DELTA geeft haar een basis voor vertrouwen, want de politiek, de
directie en de Raad van Commissarissen van DELTA hebben elkaar hard nodig. Kan de gedeputeerde
ingaan op de Energietak die in de huidige markt het meeste risico geeft? Wordt met het tweede punt
van het toetsingskader bedoeld dat de schuldpositie van DELTA met de verkoop moet verbeteren?
De heer Bierens (VVD) vindt de jaarlijkse toets een nuttig instrument om te beoordelen of DELTA op
alle onderdelen voldoet aan de aandeelhoudersstrategie. GS concluderen dat dit niet op alle
onderdelen het geval is, en dat werkt door in het toetsingskader voor de verkoop van Indaver. De VVDfractie vindt het verstandig dat dit verkooptraject wordt ingezet. De definitieve besluitvorming staat
echter niet op zichzelf maar is een onderdeel van de totale aandeelhoudersstrategie. Voor hem staat
nog open wat met de opbrengst van de verkoop wordt gedaan. Begin volgend jaar wil zijn fractie een
totale afweging kunnen maken. Spreker onderschrijft de reactie van de heer Roeland (SGP) op de brief
van de Raad van Commissarissen van DELTA. Voor wat betreft de nieuwe commissaris zou spreker
graag zien dat het naast de basiscompetenties naar iemand wordt gezocht met gevoel voor en ervaring
met de publieke aandeelhouders, waarbij politieke ervaring en ingangen in Den Haag eveneens
belangrijk zijn.
De heer Van Beveren (GS) constateert dat de commissie zich kan vinden in de toets aandeelhoudersbelangen. Het toetsingskader gaat over de start van het verkoopproces. Het uiteindelijke voorstel voor
de verkoop komt pas in januari of februari. Voor dat moment moet de uitkomst van de strategiediscussie
er zijn.
De heer Roeland (SGP) geeft aan dat de andere opties volgens DELTA afhankelijk zijn van de
Splitsingswet. Hoe moet dit worden geïnterpreteerd?
De heer Van Beveren (GS) antwoordt dat, wanneer de Staten het definitieve besluit pas willen nemen
als de koers van het bedrijf bekend is, niet gewacht kan worden totdat de splitsingsdiscussie is
afgerond. Er zijn daarin ook maar twee scenario's mogelijk. Spreker pleit ervoor niet op voorhand met
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een harde eis te komen wat met het te ontvangen opbrengst moet worden gedaan. Ook een verdeling
meegeven is heel verstrekkend.
De heer Vink (Emendo) geeft aan dat het toetsingskader erop gericht is dat de positie van DELTA NV
wordt versterkt door de verkoop van Indaver. Recent is inzicht gekregen hoe de rating agent de
kredietwaardigheid van het bedrijf bekijkt. De verkoop van Indaver leidt tot een hoger risicoprofiel, en
daartegenover moet een betere schuldpositie staan die de balans herstelt en de credit rating niet
verslechtert. Daarvoor is het tweede punt van het toetsingskader bedoeld. Pas als meer bekend is over
de mogelijke opbrengst kan daar verder over worden gesproken.
De heer Van Beveren (GS) vervolgt en geeft aan dat op 25 september met DELTA afspraken over
betere en snellere communicatie zijn gemaakt, die in de brief van de RvC terug te vinden zijn. DELTA
informeert de aandeelhouder, en spreker kan direct daarna de staten informeren over belangwekkende
stappen in het strategieproces. Daarvoor moet DELTA bepaalde geheimhoudingen opheffen. In alle
scenario's zal Zeeland werkgelegenheid gaan verliezen. De risico's voor DELTA zitten met name in
Energie, en die markt ziet er slecht uit. De holding compenseert de verliezen met goede resultaten in de
andere bedrijven. Wanneer de Staten bij de behandeling van dit voorstel meegeeft dat de verkoop van
Indaver niet los van de rest kan worden gezien, kan hij dit aan de andere aandeelhouders de Raad van
Commissarissen en de directie meegeven. De aandeelhouders kunnen binnenkort hun wensen voor de
nieuwe commissaris doorgeven.
Tweede termijn
De heer Hijgenaar (D66) kan zich vinden in het voorliggende toetsingskader. Pas op het moment dat er
een aan de eisen voldoend totaalvoorstel voor DELTA ligt kan worden ingestemd met de definitieve
verkoop van Indaver. Belangrijkste is dat er op dat moment voldoende informatie is. Een publieke
aandeelhouder is voor Indaver ook niet de meest ideale positie. Als publieke aandeelhouder heeft hij
het principe dat alles wat niet publiek is verkocht zou moeten worden, zodat blijft waar de overheid over
gaat, zoals drinkwater of de kernenergiecentrale.
De heer Roeland (SGP) vraagt of de D66-fractie – net als de SGP-fractie – zorgvuldig zal kijken naar de
verkenningen die moeten uitmonden in een bedrijfsstrategie.
De heer Hijgenaar (D66) stelt dat de beslissing op basis van de verkenningen én principes van zijn
partij wordt genomen.
De heer Bierens (VVD) bestrijdt dat een publieke aandeelhouder niet goed voor Indaver zou zijn: het
tegendeel is het geval. Hoe staat de D66-fractie in het deelnemingenbeleid?
De heer Hijgenaar (D66) is van mening dat de overheid geen aandelen in bedrijven moet hebben, tenzij
daartoe wettelijk verplicht.
De heer Colijn (CU) sluit zich aan bij de bijdragen van de heer Roeland (SGP) en de heer Bierens
(VVD). Ook zijn fractie wil het uiteindelijke voorstel in samenhang met het totaal van DELTA NV
bekijken. Het toetsingskader is voldoende. De brief van de Raad van Commissarissen van DELTA vindt
hij wat vlakker van toon dan de indruk die achterbleef uit het gesprek. Een nieuwe commissaris zou in
ieder geval moeten weten hoe met de Zeeuwse geaardheid om te gaan.
De heer Babijn (CDA) kan instemmen met het Statenvoorstel.
Mevrouw Evertz (PvdA) geeft aan in te kunnen stemmen met het verkoop van Indaver, wanneer alle
verkenningen zijn afgerond en daar voldoende informatie is om de uiteindelijke afweging te kunnen
maken.
De heer Bierens (VVD) vraagt of het basisprofiel voor de nieuwe commissaris kan worden
toegezonden. De aanvulling van de CU-fractie over de Zeeuwse geaardheid kan hij onderschrijven.
De heer Van Beveren (GS) zal deze punten aan de Raad van Commissarissen meegeven. Het profiel
zendt spreker niet toe vanwege de bevoegdheidsverdeling tussen PS en GS. Indaver heeft als bedrijf
een toekomststrategie voor ogen, die met een publieke aandeelhouder lastig te realiseren is. In die zin
begrijpt hij de opmerking van de heer Hijgenaar (D66).
De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende onderbouwd is voor behandeling door Provinciale
Staten op 31 oktober. De brieven zijn voldoende behandeld.
17.

Statenvoorstel Vertegenwoordiging van Provinciale Staten in bezwaar- en beroepszaken Wet
Luchtvaart (BLD-168)
De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende onderbouwd is voor behandeling door Provinciale
Staten op 31 oktober. Het voorstel kan worden geagendeerd als hamerstuk.

18.

Statenvoorstel verlengen huidige cultuurnotaperiode met één jaar (BLD-167)
Eerste termijn
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De heer Babijn (CDA) kan instemmen met het voorstel. Het dekking vinden zal een lastige klus zijn voor
het college.
De heer Van Burg (SGP) vindt dat het voorstel eerder voorgelegd had moeten worden: op deze manier
kunnen Provinciale Staten hun werk niet goed doen. Door het late tijdstip zijn er geen andere
mogelijkheden. Het nieuwe college moeten dan van start met een cultuurbeleid waar zijn pas over twee
jaar verandering in kunnen brengen. Is er geen tussenweg te vinden, zodat alleen strikt noodzakelijke
zaken doorgang vinden?
De heer Van Oorschot (PvdA) begrijpt dat de verlenging een noodzakelijke stap is, voordat volgend jaar
nieuwe kaders gesteld gaan worden. Spreker is verheugd dat cultuur in de Najaarsnota als kerntaak
wordt genoemd.
De heer De Putter (VVD) begrijpt dat Gedeputeerde Staten kiezen voor verlengen van het cultuurbeleid,
in tegenstelling tot de Economische Agenda. Waarom wordt deze keuze gemaakt en wordt met het
zoeken naar een structurele dekking het nieuwe college niet te veel belast? Spreker heeft hier grote
moeite mee, mede omdat nieuwe accenten pas vanaf 2017 gelegd kunnen worden.
De heer Colijn (CU) verbaast zich over het voorstel. Het lijkt een willekeurige keuze te zijn, en de last
voor de volgende periode is groot. Halverwege deze periode is een aantal instellingen voor een zware
bezuiniging gesteld, die nu worden geïmplementeerd. De vraag is of op deze manier verder gegaan
moet worden.
De fractie van de heer Hijgenaar (D66) is voorstander van langere looptijden van dergelijke
beleidsnota's. Het verlengen is voor spreker alleen aan de orde wanneer tegelijkertijd het cultuurbeleid
wordt opgefrist. Zijn fractie heeft daarvoor eerder voorstellen gedaan.
De heer Haaze (PVV) sluit zich aan bij de bijdragen van de heer Van Burg (SGP) en de heer De Putter
(VVD).
De heer De Reu (GS) licht toe dat dit voorstel voortkomt uit het probleem dat de cultuurnota steeds
grotendeels uit het DELTA-dividend werd betaald, hoewel het een kerntaak is. Dit voorstel houdt niet in
om eenmalig geld te vinden voor 2016, maar ook om structureel geld te vinden voor deze structurele
taak. Een andere reden is procesmatig. Uiterlijk op 1 juli 2015 moeten beschikkingen voor 2016 worden
afgegeven voor cultuurinstellingen die uit de huidige nota geld ontvangen. Werken met zesjarige
programma's is een optie, waar spreker voorstander van is. Provinciale Staten hebben hun eigen
beleidscyclus vanaf startnota tot beleidsnota, die ook de nodige tijd vergt. Het college redt het niet om
deze cyclus voor de verkiezingen af de ronden. Het voorstel is uitvloeisel van een pragmatische keuze,
die pas ontstond nadat de financiële perspectieven rond het DELTA-dividend duidelijker werden. Bij de
Economische Agenda speelt niet dat instellingen voor 1 juli bericht over hun subsidie ontvangen moeten
hebben. Het nieuwe college heeft hierin de vrijheid.
Tweede termijn
De heer Babijn (CDA) blijft bij zijn mening dat het vaststellen van het voorliggende voorstel de beste
keus is.
De heer Van Burg (SGP) geeft aan dat de beleidscyclus er niet voor niets is, noodgevallen daargelaten.
Als er nu de juiste stappen gezet worden, is het volgens spreker mogelijk om voor 1 juli 2015 een
nieuwe beleidsnota voor cultuur vast te stellen. Dan kan de actualiteit wel nopen tot bijstellen van
beleid. Het logisch dat instellingen dan weer voor keuzes staan. Heeft het college nog tussenvarianten?
De heer De Reu (GS) vraagt hoe de heer Van Burg (SGP) dan het vaststellen van de kader- en
beleidsnota ziet in de tijd.
De heer Van Oorschot (PvdA) sluit aan bij de heer Babijn (CDA). Instellingen moeten hun programma's
kunnen aanpassen. Spreker hoopt wel dat er structurele middelen voor deze taak te vinden zijn.
De heer De Putter (VVD) gaat uit van de aanname dat ook de volgende periode cultuur een kerntaak is,
die met structureel geld gefinancierd moet worden. Doordat het DELTA-dividend werd gebruikt moeten
nu keuzes worden gemaakt. Spreker pleit ervoor te stoppen met beleid als deze periode afloopt een
overdrachtsdossier te maken voor de nieuwe staten die dan het nieuwe beleid vaststellen. Partijen
moeten wel duidelijk weten waar ze aan toe zijn. Er kunnen ook binnen het voorstel nog keuzes worden
gemaakt.
De heer Colijn (CU) sluit hierbij aan. Kan de gedeputeerde met maatwerk komen?
De heer Hijgenaar (D66) zal in de Statenvergadering reageren.
De heer Haaze (PVV) kan zich in de huidige opzet niet vinden in het Statenvoorstel.
De heer De Reu (GS) vindt het voorliggende voorstel het beste maatwerk bieden wat op dit moment
mogelijk is. Het voorstel geeft aan dat er een aantal vastliggende verplichtingen is. Meer veranderen
betekent inhoudelijk een nieuw cultuurbeleid. Nieuwe kaders in deze periode vaststellen en bij de
beleidsnota ook de financiële kaders aanpassen is een nieuwe mogelijkheid.
De heer De Putter (VVD) geeft aan dat hij ook heeft voorgesteld te zoeken naar structurele dekking.
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De heer De Reu (GS) geeft aan dat de structurele dekking niet los gezien kan worden van de financiële
kaders binnen de cultuurnota. Provinciale Staten kunnen het college de opdracht geven op zeer korte
termijn een kadernota voor cultuurbeleid op te stellen, die nog deze periode behandeld kan worden. De
beleidscyclus blijft dan gehandhaafd, maar het is een novum om in de beleidsnota de financiële kaders
te wijzigen.
De heer Roeland (SGP) constateert dat het college dit beleidsterrein uit structureel geld wil dekken. Dat
maakt het probleem nog nijpender gezien de takendiscussie die direct na de verkiezingen gevoerd moet
worden.
De heer Babijn (CDA) wil deze takendiscussie als totale discussie bekijken. Spreker zou het betreuren
wanneer nu een inbreuk wordt gemaakt op het beschikbare budget.
De heer Van Burg (SGP) wijst erop dat alle instellingen weten dat het cultuurbeleid voor drie jaar is
vastgesteld.
De heer De Reu (GS) weet dat instellingen ook per 1 juli een bericht moeten hebben wat het college het
volgende jaar van hen verwacht.
De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende onderbouwd is voor behandeling door Provinciale
Staten op 14 november.
19.

Conceptverslag vergadering 12 september 2014 met Advies aan Presidium
Het conceptverslag wordt gewijzigd vastgesteld.
Conceptverslag vergadering 22 september 2014
Het conceptverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Conceptverslag vergadering 6 oktober 2014
Het conceptverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

20.

Toezeggingenlijst
Bij deze lijst worden de volgende brieven betrokken:


Brief GS van 2 september 2014 met afhandeling toezegging BFW nr. 148 inzake verslagen Tafel
van 15 en voortgangsbericht van 19 augustus 2014



Brief GS van 9 september 2014 met afhandeling commissietoezegging 115 over (verbetering)
informatievoorziening via provinciale website

De commissietoezeggingen nr's. 115, 148, 153 en 154, en PS-toezeggingen nr's. 67 en 68 worden met
instemming afgevoerd. De rest blijft staan.
21.

Volgende vergadering: vrijdag 28 november 2014, om 9.30 uur

22.

Sluiting
De voorzitter sluit om 14.35 uur de vergadering.
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ADVIES
statencommissie
Advies van de vergadering van de Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn van
17 oktober 2014 aan het Presidium ter voorbereiding van de Statenvergaderingen van 31
oktober en 14 november 2014
In deze commissievergadering zijn de navolgende statenvoorstellen behandeld:

1.

Statenvoorstel aanbevelingen quick scan Rekenkamer Zeeland 'Opvolging
aanbevelingen: een terugblik'

SGR-64

De commissie is van mening dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten op 31 oktober 2014. Het voorstel kan als
hamerstuk worden geagendeerd.
2.

Statenvoorstel Programmabegroting 2015, inclusief meerjarenraming

SERV-164

De commissie is van mening dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten op 14 november 2014.
3.

Statenvoorstel Najaarsnota 2014

SERV-172

De commissie is van mening dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten op 14 november 2014.
4.

Statenvoorstel begroting 2015 inclusief meerjarenraming Fonds Nazorg Gesloten
Stortplaatsen

SERV-165

De commissie is van mening dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten op 14 november 2014. Het voorstel kan als
hamerstuk worden geagendeerd.
5.

Statenvoorstel 10e begrotingswijziging 2014

SERV-170

De commissie is van mening dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten op 31 oktober 2014. Het voorstel kan als
hamerstuk worden geagendeerd.
6.

Statenvoorstel 1e begrotingswijziging 2015

SERV-175

De commissie is van mening dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten op 14 november 2014.
7.

Statenvoorstel 11e begrotingswijziging 2014

SERV-174

De commissie is van mening dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten op 14 november 2014.
8.

Statenvoorstel 12e begrotingswijziging 2014

SERV-171

De commissie is van mening dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten op 14 november 2014. Het voorstel kan als
hamerstuk worden geagendeerd.
9.

Statenvoorstel 2e begrotingswijziging 2015

SERV-169

De commissie is van mening dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten op 14 november 2014. Het voorstel kan als
hamerstuk worden geagendeerd.
10. Statenvoorstel Toetsingskader verkoop Indaver (DELTA NV)

SERV-166

De commissie is van mening dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten op 31 oktober 2014
11. Statenvoorstel Vertegenwoordiging van Provinciale Staten in bezwaar- en
beroepszaken Wet Luchtvaart

BLD-168

De commissie is van mening dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten op 31 oktober 2014. Het voorstel kan als
hamerstuk worden geagendeerd.
12. Statenvoorstel verlengen huidige cultuurnotaperiode met één jaar
De commissie is van mening dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor
behandeling door Provinciale Staten op 14 november 2014.

MIDDELBURG, 23 oktober 2014
De commissie voornoemd,

mw. M.E. Trimpe, commissiegriffier

BLD-167

