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Motie houdbaarheid Zeelandnorm 

Van de Statenleden Frans Babijn (CDA) en Arjan Beekman (CU) 

Ontvangen 19 april 2013 

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op 19 april 2013, 

constaterende dat: 

middels een amendement in de Algemene Subsidie Verordening 2013 is opgenomen dat de 
provincie Zeeland in principe geen subsidie verstrekt aan organisaties waarvan een 
bestuurder, directeur of medewerker meer verdient dan het ministersalaris; 
er onduidelijkheid is ontstaan over het in de toelichting genoemde bedrag van € 144.108 en 
de salariscomponenten die dat bedrag omvat; 
de rechter (Rechtbank Eindhoven) een uitspraak heeft gedaan (SHE 1211324, vindplaats LJN 

BZ6635), die gevolgen zou kunnen hebben voor de salarisnorm, zoals genoemd in art.S van 
de ASV 2013 

Overwegende dat 

de mening van een meerderheid van Provinciale Staten, dat de provincie Zeeland geen 
subsidie zou moeten verstrekken aan organisaties waarvan bestuurders, directeuren of 
medewerkers meer verdienen van het ministersalaris, niet is veranderd; 
de bepalingen in een subsidieverordening juridisch houdbaar moeten zijn; 
het t.b.v. de uitvoering van het subsidiebeleid wenselijk is dat op korte termijn uitsluitsel 
bestaat over de hoogte van de salarisnorm en de eventuele strijdigheid met wetgeving; 

Verzoeken het college; 

de juridische houdbaarheid van artikelS uit de ASV 2013 te onderzoeken; 
uiteen te zetten uit welke componenten het ministersalaris, zoals bedoeld in de Wet 
rechtspositie ministers en staatssecretarisser:~, is opgi!bOli'.Vd; 
de uitkomsten hiervan samen met een eventueel wijzigingsvoorstel van de ASV 2013 voor te 
leggen aan de commissie Bestuur, Financiën en Welzijn op 24 mei en Provinciale Staten op 
31 mei 2013. 

en gaan over tot de orde van de dag. 



MOTIE ziekenhuiszorg Zeeland 

van de Statenfracties Partij voor Zeeland en CDA 

Ontvangen, 

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 19 april 2013, 

Constaterende dat: 

tijdens de conferentie 'Kiezen of Verliezen' op 5 apri12013 de raden van bestum van 

het Ziekenhuis ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen en het Adruiraal de Ruyter Ziekenhuis 

(ADRZ) gezamenlijk hun plannen tot samenwerking presenteerden; 

Ziekenhuis ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen de bereidheid heeft getoond om het 

Adruiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) te ondersteunen bij het behoud van goede 

ziekenhuiszorg op Walcheren en in een geïntensiveerde samenwerking met ADRZ wil 

werken aan een voor alle Zeeuwse regio's bereikbare en betaalbare ziekenhuiszorg, 

duurzaam en van een hoogwaardige kwaliteit 

Overwegende dat: 

ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen en ADRZ hiermee in het belang van de Zeeuwse 

ziekenhuiszorg een duidelijke stap voorwaarts zetten; 

deze ontwikkeling kan bijdragen aan het realiseren van bereikbare en 

toekomstbestendige ziekenhuiszorg op Walcheren; 

het niet vanzelfsprekend is dat daarmee de omvang, inrichting en kwaliteit van de 

zorg voldoende toekomstbestendig zal zijn; 

een verdere samenwerking tussen ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen ADRZ bij kan 

dragen aan een veelzijdige positie van de ziekenhuiszorg in Zeeland en de bevolking 

zich daar vertrouwd en veilig bij zal voelen; 

Het van groot belang is dat de Zeeuwse politiek dit impasse doorbrekend signaal 

ervaart als een unieke kans; 

Dragen Gedeputeerde Staten op· 

Op duidelijke wijze kenbaar te maken, dat het Provinciaal Bestum van Zeeland 

intensievere samenwerking tussen ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen en het ADRZ 

toejuicht, onderschrijft en waar mogelijk in de uitwerking zal ondersteunen. 

Patricia ~ano (.CDA) 
Fra s'Éa~iitr-'fl ~r 
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MOTIE Belgisch wegenvignet 
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van de Statenleden Leen Harpe (GroenLinks), Johan Robesin (Partij voor Zeeland) en Alex Hijgenaar (D66) 

Ontvangen, 

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 19 april2013, 

Constaterende dat: 

er in België vergevorderde plannen bestaan voor het invoeren per 2016 van een 

wegenvignet voor buitenlandse automobilisten; 

dit neigt naar een kostenverhoging, niet alleen voor buitenlandse passanten, maar ook 

voor de vele o.a. Nederlandse bezoekers van Vlaamse steden, ondernemers en 

grensarbeiders; 

de Vlaamse minister-president Kris Peeters benadrukt dat "de plannen nog niet rond 

zijn en de randvoorwaarden momenteel in onderzoek zijn"; 

hij Nederland uitnodigt om zijn opmerkingen te sturen "zodat wij ze kunnen 
meenemen in onze gesprekken"; 

Tevens constaterende dat: 

België dit jaar op feestelijke wijze herdenkt dat de nautische tol op de W esterschelde 

150 jaar geleden is afgeschaft en vrije, onbelaste doorvaart naar de Haven van 

Antwerpen van levensbelang is voor de Belgische economie; 

Voor onze Belgische bezoekers dezelfde kortingsregelingen gelden bij de 

Westerseheldetunnel als voor de Nederlandse passanten; 

Zijn van mening dat: 

Bij de Vlaamse minister-president besproken dient te worden dat de noorderburen 

hechten aan een goed nabuurschap, maar het als absoluut onwenselijk beschouwen 

dat de liefde daarbij van één kant komt; 

Dragen het Collegevan Gedeputeerde Staten op: 

Om samen met de grensprovincies Noord-Brabant en Limburg en in nauwe 

samenspraak met het kabinet c.q. de minister, in te gaan op de uitnodiging van de 

Vlaamse mimster prestdent Kris Peeters en daarnaast in gezamenli:jkheid kahlaet ea 

parlement in België duidelijk te maken, dat de eenzijdigheid van deze maatregel de 

goede verhoudingen met Nederland in diverse dossiers mogelijk onder druk zal zetten 

en in sociaaleconomisch opzicht de grensregio's, die juist zoveel en waar mogelijk 

trachten samen te werken, schade gaat berokkenen. 

En gaan over tot de orde van de dag. 



Motie Mobiliteitscentrum 

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 19 april 2013 

Stellen vast dat: 

• Veel Zeeuwen als gevolg van de slechte economische situatie werkzoekend worden. 

• Voor oud-werknemers van Zalco en Thermphos, die dit lot treft, een 

mobiliteitscentrum is of wordt ingericht. 

; bverwegen dat: 
' L :) ~ 

• De overheid in haar streven de bevolking dient te benaderen volgens het 

ge Jij kh e idsbegi nse I. 

· ·: · • De Zeeuwse overheid bijdraagt aan de mobiliteitscentra. 

· · • De activiteiten van de mobiliteitscentra hun wissel trekken op de Zeeuwse diensten, 

die werkzoekenden ondersteunen. 

·or~gen Gedeputeerde Staten op: 
:i:\:r·; 

. E~n _onderzoek in te stellen naar de consequenties in geld en capaciteit met als doel een 
; : 1:,,: 

. ·voorstel te formuleren om Zeeuwse werkzoekenden, die het mobiliteiscentrum benaderen, 

'è.èn 'gelijksoortige ondersteuning te kunnen bieden als de oud-medewerkers van Zalco en 
:.j:.!:!::;;: 

T~errnphos. 
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.En ga~n overtot de orde van de dag. 
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