Besluiten en toelichting Provinciale Staten van Zeeland, 20 september 2013
Statenvoorstel voortgang actieplan Fiets 2005-2015
Het huidige fietsbeleid is vastgesteld in het Actieplan Fiets 2005-2015, waarbij is gekozen voor het
hoogste ambitieniveau. In 2012 is bij de kerntakendiscussie besloten tot een verminderde inzet op de
uitvoering van het fietsbeleid. Voorgesteld wordt het vastgestelde fietsbeleid in een lager tempo uit te
voeren. Er is een lijst acties opgenomen die tot medio 2015 ondernomen kunnen worden. Daarna
wordt fietsbeleid onderdeel van het nieuwe PVVP dat vanaf 2015 gaat gelden.
Kosten en dekking: € 85.000 per jaar voor externe ondersteuning, vanwege de specifiek benodigde
kennis.
Provinciale Staten stemmen in met de voortgang. Tegen stemden de leden van de SP.
Amendement bij het statenvoorstel voorgang actieplan Fiets 2005-2015 van D66 indieners
statenleden Aalfs en Hijgenaar
De projecten
- Opschalen van het Leenfietsensysteem,
- Uitbouwen van de AFAC (Algemene Fiets Afhandel Centrale),
- Veilig en comfortabel binnenstedelijk fietsnetwerk,
zullen bij de eerstvolgende gelegenheid niet meer door de Provincie Zeeland worden mede
gefinancierd.
Genoemde projecten behoren evident tot het gemeentelijk terrein en niveau. Na de
kerntakendiscussie dienen wij duidelijker keuzes te maken tussen provinciale en gemeentelijke taken
en niet over te gaan tot uitdijen van taken.
Provinciale Staten stemmen in met het amendement, m.u.v. de leden van de SP.
e

Statenvoorstel 2 wijziging begroting provincie Zeeland 2013
In de 2e begrotingswijziging zijn de gevolgen van de jaarrekening 2012 voor de begrotingsposten in
2013 en volgende jaren verwerkt. Verschillende budgetten vanuit 2012 die niet besteed zijn worden
overgeboekt naar 2013 en volgende jaren. Dit betreft onder meer kredieten voor Kanaalpolder,
herstructurering bedrijventerreinen, Sport & Innovatie, Restauratie Monumenten, ILG, Waterdunen,
Mobiliteitscentrum Zeeland/Zalco en N62.
e
Provinciale Staten stemmen in met de 2 wijziging begroting provincie Zeeland 2013.
Tegen stemden de leden van de SP,
e

Statenvoorstel 3 wijziging begroting provincie Zeeland 2013
Betreft de aanpassing van de begroting 2013 en volgende jaren. In deze derde wijziging zijn de
financiële gevolgen van de voorjaarsnota 2013 verwerkt. Tevens zijn de na de reorganisatie
aangepast ramingen voor salarissen en de kosten van ondersteuning herverdeeld over de 13
programma’s in de begroting.
e
Provinciale Staten stemmen met algemene stemmen in met de 3 wijziging begroting provincie
Zeeland 2013.
Statenvoorstel verordening op de ambtelijke bestand en fractie ondersteuning
Bij opeenvolgende controles van de verantwoording van de fractievergoedingen is gebleken dat er
behoefte is aan enkele wijzigingen van de Verordening. De wijzigingen betreffen:
- Verantwoordelijkheid voor uitgaven uit het fractiebudget primair bij de fractie;
- Vereenvoudiging en daarmee efficiënter maken van de controles;
- Blijven voldoen aan de wettelijke bepalingen over financiële vergoedingen voor statenleden.
Hiermee is een regeling vastgesteld met een voor alle fracties eenduidig en helder systeem.
Provinciale Staten stemmen in met de verordening ambtelijke bijstand en fractie ondersteuning 2013
en deze met ingang van 15 november in werking te laten treden en terug te laten werken tot en met 1
januari 2013.
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
Statenvoorstel vergaderschema 2014
Het vergaderschema van Provinciale Staten 2014 wordt vastgesteld.
De vergaderingen van PS vinden op de volgende data plaats: 31 januari, 14 maart, 25 april, 6 juni, 4
juli, 26 september, 31 oktober, 14 november en 12 december.
Provinciale Staten stellen met algemene stemmen het vergaaderschema 2014 vast.

Statenvoorstel Mandatering IPO-delegatie voor AV IPO
De leden van Provinciale Staten, Haaze, Hamelink en Aalfs krijgen mandaat om als
vertegenwoordigers van PS van Zeeland in de algemene vergadering van de vereniging
Interprovinciaal overleg naar bevind van zaken te kunnen handelen.
Provinciale Staten stemmen unaniem in met het voorstel.

Statenvoorstel fractievergoedingen 2012
De accountant heeft de verantwoording van de fractievergoedingen over 2012 gecontroleerd. Van het
totaal beschikbare budget van ruim € 373.000 is een bedrag van ruim € 59.000 niet aangewend. Dit
bedrag kan samen met het niet bestede deel over 2011 van € 85.000 in de volgende jaren van deze
zittingsperiode besteed worden.
Provinciale Staten nemen kennis van de bevindingen van de accountant over de fractievergoeding
2012.

