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Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op 
donderdag 11 december 2003 om 19.30 uur  in het Provinciehuis te Lelystad.  
 
 
 

Aanwezig zijn: 

de heer J.M. Bos (PvdA), mevrouw L.M. Bouwmeester-den Broeder (PvdA), de heren A.L. Greiner (CDA) en 

W.G. de Raad (VVD), leden van het college van Gedeputeerde Staten; 

de heren A. van Amerongen (VVD), J.N.J. Appelman (CDA) en B.A. van den Berg (PvdA), mevrouw 

J.S. Binnerts- 

de Jonge (VVD), mevrouw A.J. Bliek-de Jong (VVD), de heren M. Bogerd (SGP) en J.L. Crebas (D66), 

mevrouw M.I. Creemers-Hazebroek (VVD), de heren M. van Daalen (CU) en N. Demirbilek (SP), mevrouw 

M.L. Ebbens-Smit (VVD), de heren B.G. van het Erve (CDA), C.J.M. Goossens (PvdA) en E.W. Gumbs 

(PvdA), mevrouw K.J.H. Hasper-Wolters (CDA), de heer J. Jongsma (LPF), mevrouw F.T. Joosse (CU), de 

heer W.P. Keur (VVD), mevrouw M.H. Koster (PvdA), de heer J. Kramer (VVD), mevrouw F. Laamraoui (GL) 

de heren L.H.M. Lammers (LPF), A.H.R. Leijten (CDA), J.M. Lenards (VVD) en C.A.A.A. Maenhout (VVD), 

mevrouw I. Maters-Meuleman (CDA), de heren C. Meijer (GL), W.E. van der Meulen (VVD), H. Nijenhuis 

(D66) en R.T. Oost (CDA), mevrouw M.J.F.P. Ruhe (PvdA), de heren W.R. Ruifrok (PvdA), E. Schaap (GL), 

R.A.P. Schouwaert (PvdA), J. Siepel (CU) en J.P. Slicht (PvdA), mevrouw E.H. Soudain (PvdA), de heren 

R. Spriensma (CDA) en M. Stuiver (PvdA), mevrouw L.B.M. Venselaar (PvdA), de heer J. van Wieren (CDA), 

mevrouw T. Zeilstra-van der Meulen (PvdA) en de heer P. Zijlstra (CDA). 

 

Afwezig zijn: 

de heren R.Th. van der Avoort (VVD), P.C. Hildering (CU), A.A.J.M. de Schutter (CDA), P.H. Walraven (SP) 

alsmede H. Dijksma (VVD) (Gedeputeerde) en mevrouw A. Doesburg, griffier. 

 

Voorzitter: 

de heer mr. M.J.E.M. Jager, Commissaris der Koningin. 

 

Griffier: 

De heer L. Caniëls, griffier. 

 

 

1. Opening 

De voorzitter: De vergadering is geopend. 

Ik deel u mede dat berichten van verhindering zijn binnengekomen van de heer Walraven wegens 

verblijf in het buitenland, van de heer Hildering en de heer Van der Avoort. 

Onze griffier, mevrouw Doesburg, is verhinderd wegens verplichtingen elders en Gedeputeerde Dijksma 

is wegens ziekte verhinderd. 

Aan het begin van deze vergadering wil ik u melden dat het college maandag mede namens u en de 

Flevolandse gemeenschap felicitaties heeft overgebracht aan prins Willem-Alexander en prinses 

Máxima naar aanleiding van de geboorte van hun dochter Amalia. 

De heer Meijer van de fractie van GroenLinks heeft aangekondigd een mondelinge vraag over ganzen 

en smienten te willen stellen. De heer Meijer heeft het woord. 

 

De heer Meijer: Mijnheer de voorzitter. Ik wil u een zestal aantal vragen stellen in het beleidskader 

faunabeheer, dat op 1 december jongstleden in werking is getreden. 

In welke gevallen en op grond waarvan gaan Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen respectievelijk 

hebben Gedeputeerde Staten ontheffing tot afschot van ganzen en smienten verleend? 
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Wanneer denken Gedeputeerde Staten de fourageergebieden, zoals die in het beleidskader zijn 

genoemd, aan te wijzen? 

Hoe groot zullen die gebieden zijn en waarop worden die gebieden geselecteerd? 

Kunnen Gedeputeerde Staten toezeggen dat zij zich een maximale inspanning zullen getroosten om het 

maximale areaal fourageergebied voor Flevoland binnen te halen van de 80.000 hectaren die het 

Ministerie van LNV landelijk beschikbaar heeft? 

De Minister stelt dat het verjagen ondersteund kan worden met afschot. Hoe denken Gedeputeerde 

Staten te voorkomen dat het verjagen plaatsmaakt voor bejagen in plaats van het inzetten van 

verjagings-middelen? Daarvoor zijn nogal forse voorwaarden neergezet. 

Het Ministerie van LNV stelt enkele voorwaarden met betrekking tot het soort gewas en de soort ganzen 

die verjaagd mogen worden. Nemen Gedeputeerde Staten deze voorwaarden over? 

Zo ja, hoe denken Gedeputeerde Staten te controleren of deze voorwaarden worden nageleefd? 

Wil het college van Gedeputeerde Staten in zijn ontheffingsbesluit de plicht opnemen dat elke dag 

waarop gejaagd wordt gemeld wordt door de jachtaktehouder? Zo nee, waarom niet? 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Naar aanleiding van de vragen van de heer 

Meijer wil ik eerst een opmerking van algemene aard maken. Wij zijn bezig met het faunabeheerplan. Ik 

had ge-hoopt dat het plan nu al in concept gereed zou zijn, maar mij is gemeld dat enige vertraging is 

opgetreden. Ik ga ervan uit dat het conceptplan begin volgend jaar beschikbaar zal zijn. 

In het fauna-akkoord, waarop de heer Meijer doelt, heeft het Ministerie met partijen, waaronder het IPO, 

afgesproken dat 80.000 hectaren opvanggebied zal worden verdeeld in 50.000 hectaren EHS-gebieden 

en 30.000 hectaren daarnaast. Daarnaast zijn er voor enkele soorten in ieder geval 

verjaagmogelijkheden en voor enkele soorten en gebieden ook bejaagmogelijkheden. Begin december 

is in IPO-verband op ambtelijk niveau overeenstemming bereikt over de verdeling van die hectaren. 

Flevoland zal daarvan 1472 hectaren binnen EHS en 821 hectaren buiten EHS krijgen. Het rijk heeft 

gezegd dat die opvanggebieden zo veel mogelijk aan graslanden moeten worden gekoppeld. Dat is 

goedkoper, maar omdat dat bij ons nauwelijks voorkomt hebben wij bij de Minister bepleit dat de 

beperking van 10% akkerbouwareaal binnen die hectaren wordt verruimd. Daarover moeten wij nog met 

het Ministerie overleggen. 

Buiten de ganzenopvanggebieden, de bijna 2300 hectaren die wij in Flevoland zullen krijgen, zal 

verjaging, eventueel ondersteund met afschot, mogelijk zijn. Daarbij hebben wij bepaald dat dat alleen 

voor de grauwe gans en de poolgans geldt. De voorwaarden zijn in artikel 68 opgenomen. Bijvoorbeeld: 

wat zijn schadegevoelige gewassen? Wat niet mag – daarin onderscheiden wij ons ook – is de verjaging 

van de brandgans, de rietgans, de kleine rietgans en de rotgans. Daarvan is geen afschot toegestaan. Ik 

ben er blij om dat ik de vragen van de heer Meijer voor deze vergadering heb ontvangen, want dat 

maakt de beant-woording ervan gemakkelijker. 

Op vraag 2 is het antwoord dat wij uiterlijk per 1 oktober van het volgend jaar denken de invulling van de 

gedooggebieden in beeld te hebben. Dat sluit aan op het faunabeheerplan. Over die 2300 hectaren heb 

ik zoëven al iets gezegd. 

Mijn antwoord op vraag 3 is ”ja”. Wij hebben ons inderdaad maximaal ingespannen. Het areaal wordt 

afgemeten aan het aantal ganzen en smienten in dit gebied en wij zitten nu op 2300 hectaren. 

Over de 10% bouwland gaan wij nog met de Minister in debat. 

Vraag 4. Het gaat om schadegevoelige gebieden. Afschot is alleen toegestaan op grond van een 

ontheffing. 

Aan mijn beantwoording van vraag 1 moet ik nog toevoegen dat wij inmiddels aan de Stichting Fauna-

beheer Flevoland op grond van artikel 68 ontheffing hebben verleend. Die ontheffing verlenen wij aan de 

jachtopziener, die zich door maximaal vier jachtaktehouders mag laten vergezellen. 

De heer Meijer heeft ook gevraagd hoe wij denken daarop toezicht te kunnen houden. Wij doen dat via 

de jachtopzieners. Ik wijs erop dat de jachtopzieners boa’s zijn, mensen die daarvoor zijn gekwalificeerd. 

Vraag 5. Ja, wij volgen de voorwaarden van LNV voor wat betreft de in het stuk genoemde gewassen, 

maar voor wat de diersoorten betreft volgen wij LNV niet. In dat opzicht zijn wij beperkter. Zoëven heb ik 

al gezegd dat alleen de grauwe gans en de koolgans bij ons bejaagbaar zijn. De smient is dat niet. 

Op vraag 6 is mijn antwoord ook ”ja”. Dat is overgenomen in de algemene voorschriften van de 

ontheffing. 

Ik denk dat het goed is het document waarmee wij aan de stichting vrijstelling hebben verleend  in de 

commissie aan te reiken. Alles is daarin heel uitvoerig verwoord. 

 

De voorzitter: Heeft de heer Meijer er behoefte aan een aanvullende vraag te stellen? 

 

De heer Meijer: Mijnheer de voorzitter. Gedeputeerde De Raad sprak zoëven over bepaalde gebieden 

waar hij naar ik veronderstel speciale gewassen bedoelde. Ik meen dat dat bij vraag 3 was. Dat is echter 

een detail. Wij zien het stuk met belangstelling tegemoet. 
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2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

4. Notulen van de openbare vergadering van 13 november 2003 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden deze notulen ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Ingekomen stukken 

De voorzitter: U hebt de lijst van ingekomen stukken ontvangen en u hebt ook een stuk toegezonden 

gekregen dat niet op de lijst van ingekomen stukken is vermeld. 

Het presidium heeft besloten aan de Staten gerichte stukken zo mogelijk onmiddellijk onder de leden 

van de Staten te verspreiden. Het voorstel tot afdoening van het desbetreffende stuk treft u echter pas 

op de lijst van ingekomen stukken aan nadat het presidium daarover heeft vergaderd. 

 

1. Een brief van het Bestuur Dorpsbelang Ens waarin het bestuur bezwaar maakt tegen een aan de 

gemeente Noordoostpolder gedaan voorstel tot afsluiting van de Kamperzandweg wegens de 

onveilige situatie. Het bestuur maakt zich zorgen inzake het kruispunt Zwartemeerweg/Kamperweg. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt deze brief voor advies in handen van de 

commissie Werk gesteld. 

 

2. Een afschrift van een aan Gedeputeerde Staten gerichte brief van de Stichting Faunabescherming 

inzake het beleid m.b.t. ganzen en smienten. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt deze brief voor kennisgeving aangenomen. 

 

3. Een brief van Besturen Openbaar Onderwijs Dronten inzake bureau Jeugdzorg. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten de inhoud van deze brief te 

betrekken bij de behandeling van agendapunt 6. 

 

4. Een e-mail van de heer M. van Daalen inzake de melding van een tweetal nevenfuncties. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten hiervan kennis te nemen. 

 

6. Voorstel inzake vaststellen Provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2004-2007 alsmede het Provinciaal 

Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2004  

Mevrouw Soudain: Mijnheer de voorzitter. De PvdA heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor de 

jeugdhulpverlening in Flevoland en zal dat in de toekomst blijven doen. Aangezien er voor ons ondui-

delijkheden zijn heeft mijn fractie gemeend u enkele vragen over de gang van zaken te moeten stellen. 

Voor de uitvoering van de huidige en toekomstige taken bij het Bureau Jeugdzorg is een professionele 

bedrijfsvoering noodzakelijk. In de vergadering van Provinciale Staten van 7 november 2002 is het 

amendement over de jeugdzorg, ingediend door de PvdA en de ChristenUnie, aangenomen. In 2002 

bleek dat €€ 400.000,- nodig was om de ICT van de instellingen van het Bureau Jeugdzorg te 

verbeteren opdat bij de invoering van het recht op jeugdzorg de wet goed zou kunnen worden 

geïmplementeerd. GS hebben besloten niet dit bedrag uit te keren, maar een bedrag van €€ 100.000,- 

beschikbaar te stellen. Wij willen u hierover de volgende vragen stellen. 

Is het bedrag van €€ 100.000,- voldoende gebleken om de ICT van het Bureau Jeugdzorg zodanig op 

peil te brengen, dat bij de invoering van het recht op jeugdzorg de harde gegevens met betrekking tot de 

zorg-aanvraag geleverd kunnen worden? 

Hoe zijn de restgelden van de €€ 965.000,- over de aan het beleidskader jeugdzorg ontleende beleids-

prioriteiten verdeeld? Wij willen dat graag weten. 

Moet het Bureau Jeugdzorg om aanspraak te kunnen maken op extra toegezegde middelen hiervoor zelf 

een aanvraag indienen en zo ja, is dit gebeurd? 

Verder merken wij op dat de breed gedragen Tweede Kamermotie van mevrouw Kalfsbeek, die erop is 

gericht extra middelen voor de provincie Flevoland in te zetten, vooralsnog geen duidelijkheid heeft 

gegeven. Een actieve opstelling richting VWS zal mijn fractie zeer op prijs stellen en ik verzoek u bij 

dezen actie te ondernemen. 
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Voorts merken wij op dat de aansluitingskosten met betrekking tot het Bureau Jeugdzorg nieuw jeugd-

beleid inhouden dat cliëntgerichte contacten worden afgebouwd en omgezet worden naar deskundig-

heidsbevordering, ondersteuning en advisering van instellingen en hulpverleners. 

Gezien de achterstanden bij het Bureau Jeugdzorg vraagt mijn fractie zich af of deze ombuiging in 2004 

realiseerbaar is. Mijn vraag aan u is welke stappen u hebt ondernomen om het Bureau Jeugdzorg 

handvatten aan te reiken zodat deze ombuiging gerealiseerd kan worden. 

Voor de continuering van het overbruggingsaanbod wordt een bedrag van €€ 200.000,- beschikbaar 

gesteld. In het rapport “Provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2004-2007” wordt gesteld dat, gezien de 

ontwikkelingen van de wachtlijst, blijkt dat ook in 2004 en in 2005 sprake zal zijn van te lange 

wachtlijsten. Mijn fractie vindt dat onaanvaardbaar en pleit daarom voor het verbeteren van de efficiëntie 

van het Bureau Jeugdzorg. 

Ik verwijs hierbij naar de motie die wij op 6 november jongstleden hebben ingediend. Daarin vragen wij u 

op korte termijn concrete afspraken te maken met betrekking tot vermindering van de wachtlijsten, over 

efficiëntere werkwijzen bij de betrokken instellingen en meetbare resultaten. De inzet en begeleiding van 

externe deskundigen is hierbij zeker een belangrijke voorwaarde. 

De doelstelling van het Bureau Jeugdzorg is zorgverlening aan jeugdigen en de positie van jeugdigen 

versterken door een sluitende ketenaanpak. Het Bureau Jeugdzorg zelf zal, wil de doelstelling gehaald 

worden, in de komende tijd de achterstanden moeten wegwerken. Ik nodig het college nogmaals uit 

onze motie van 6 november jongstleden te effectueren, zodat deze doelstellingen ook daadwerkelijk 

zullen kunnen worden gerealiseerd. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Mijnheer de voorzitter. Dit voorstel is in de commissievergadering 

uitgebreid besproken. Er zijn veel vragen over gesteld, die namens het college door Gedeputeerde Bos 

uitvoerig zijn beantwoord. 

In dit voorstel is sprake van continuering van het beleid dat eind 2002 door de Staten is vastgesteld. 

Wij gingen er toen nog van uit dat de nieuwe Wet op de Jeugdzorg op zijn laatst in 2004 zou worden 

ingevoerd. 

De provinciale bijdrage van €€ 2 miljoen uit het rekeningresultaat 2002, zoals afgesproken bij het 

vaststellen van het college-akkoord, wordt in dit voorstel door het college als “tijdelijke cofinanciering” 

aangeduid. De VVD-fractie geeft er juist vanwege die tijdelijkheid de voorkeur aan over voorfinanciering 

te spreken. Op die manier wordt voorkomen dat bij het rijk de indruk wordt gewekt dat Flevoland tot in 

lengte van jaren wil bijdragen. Wij zouden dat geen goed signaal vinden, zeker niet gelet op het feit dat 

het college alles doet wat mogelijk is om de status aparte voor de jeugdzorg in Flevoland onverminderd 

onder de aandacht van de Ministeries van VWS en Justitie en de Tweede Kamer te brengen. Overigens 

zou het aanbeveling verdienen de status aparte ook nog eens onder de aandacht van het IPO te 

brengen. De woorden van de heer Franssen, voorzitter van het IPO, tijdens het recente congres in 

Maastricht, maken dat naar mijn idee nodig. Hij gaf aan ervan uit te gaan dat de vermogenspositie van 

de provincies voldoende is en de onrust bij dezelfde provincies over een te geringe financiering voor een 

juiste uitvoering van de nieuwe wet een beetje overdreven is. Hij noemde dat “hollebolle Gijzen-gedrag”. 

Wij weten dat de vermogenspositie van onze provincie niet te vergelijken is met die van andere 

provincies terwijl onze taken vrijwel gelijk zijn. Een beter en sneller aanbod van en het recht op hulp voor 

jongeren die hulp nodig hebben is de bedoeling van de nieuwe Wet op de Jeugdzorg. Hopelijk zal het 

niet al te lang meer duren voordat met de implementatie van de wet kan worden begonnen. 

In het algemeen gesproken – ik heb daarover zoëven al iets gezegd – heeft het IPO hard gewerkt om 

duidelijk te  maken dat de financiële middelen bij een grotere taak voor de provincies adequaat moeten 

zijn. Als de vertraging door de Eerste Kamer en de huidige discussies in de samenleving opleveren dat 

de benodigde financiën inderdaad worden gewaarborgd, is de lange tijd die dit proces heeft gekost niet 

voor niets geweest. 

De preventieve taken, behorend bij een sluitend aanbod van zorg voor jongeren, behoren tot het beleids-

terrein van de gemeenten. Het baart mijn fractie zorgen dat vanuit een aantal gemeenten geluiden 

klinken die erop wijzen dat die gemeenten de zaken niet op orde hebben. Bij die geluiden hoort het 

afschrift van de brief van het openbaar onderwijs in Dronten, gericht aan het college van burgemeester 

en wethouders van Dronten. Het gedrag van de gemeenten is wonderlijk. De invoering van de wet zou in 

2003 en mogelijk zelfs al in 2002 plaatsvinden. Nu de provincie de regie voor de zorg krijgt, zullen de 

gemeenten op hun verantwoordelijkheden moeten worden gewezen. Bij een verwacht financieel tekort 

zal de VNG, net zoals het IPO dat heeft gedaan, stevig aan de bel moeten trekken. De prognose van de 

tekorten voor de jeugd-zorg is zorgelijk. Het extern onderzoek naar de verbetering van de efficiency en 

de effectiviteit en vooral de aanbevelingen daarbij kunnen enige verlichting geven. Zo ook een aantal 

andere maatregelen. Wij zijn dan ook benieuwd naar de resultaten van dat onderzoek. Wij gaan ervan 

uit dat wij in de commissie in de komende maanden om een aantal redenen kunnen rekenen op een vast 

agendapunt: ontwikkelingen rond de jeugdzorg. 

Flevoland is een jonge provincie met een korte historie en een lange toekomst en voor die toekomst 

hebben wij de jeugd nodig. De vorige Gedeputeerde zorg, de heer Van Hemmen, heeft altijd benadrukt 
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dat het met het overgrote deel van onze jongeren goed gaat. Ik neem aan dat de heer Bos dat kan 

beamen. 

Beter dan de poorten te sluiten en de bruggen op te halen, zoals gesuggereerd door de SGP-fractie in 

de commissie, is het op terreinen zoals economie, arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur, recreatie en waar al 

niet, al het mogelijke te doen om de jongeren van nu vast te houden en een goede toekomst in onze 

provincie te bieden. De zorg en aandacht voor jongeren die het moeilijk hebben of problematisch 

opgroeien behoort daar zo breed mogelijk bij, van sportclub tot buurman, van school tot crèche, van 

buurthuis tot kerk en van gemeente en provincie tot welke professionele instelling dan ook. Dan bereiken 

wij wat u hebt aangegeven als doel en visie in het beleidskader, namelijk dat de jeugdzorg bijdraagt aan 

de versterking van de alge-mene voorzieningen, hierop aanvullend is en het bieden van hulp zo licht 

mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo kort mogelijk kan plaatsvinden. 

De VVD-fractie kan evenals het vorig jaar, met inbegrip van de opmerkingen die het vorig jaar gemaakt 

zijn, met uw voorstel instemmen. 

 

Mevrouw Hasper-Wolters: Mijnheer de voorzitter. Voor ons liggen het Provinciaal Beleidskader 

Jeugdzorg 2004-2007 en het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2004. Naar de mening van de CDA-

fractie is onvol-doende rekening gehouden met het feit dat de nieuwe Wet op de Jeugdzorg er niet met 

ingang van 1 januari 2004 komt. 

Twee vragen. Zijn wij als provincie voldoende voorbereid op het gegeven dat het nog geruime tijd kan 

duren voordat de nieuwe wet een feit is en welke maatregelen zijn terzake getroffen? 

In de nota klinkt door dat ook na invoering van de nieuwe Wet op de Jeugdzorg nog steeds onvoldoende 

middelen beschikbaar zullen zijn voor adequate hulp aan jongeren. Wat denkt de Gedeputeerde hieraan 

te gaan doen? De jeugdzorg is dan wel de verantwoordelijkheid van de provincie. 

In het kader van de schaalsprong Almere is keer op keer sprake van een noodzakelijke inhaalslag met 

betrekking tot tal van voorzieningen. Wordt daarbij voldoende aandacht besteed aan de inhaalslag die 

nodig is op het gebied van de jeugdzorg? 

Afgelopen maandag was ik aanwezig bij het Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer in Den Haag. In 

alle onderdelen van het debat klonk door dat de jeugd niet worden gehoord. Aan de jeugd wordt niet 

gevraagd hoe zij over iets denkt. Hoe zit dat op het terrein van de jeugdzorg? Wordt aan de jeugd 

gevraagd hoe zij geholpen wil worden? Is de Gedeputeerde met mij van mening dat ook op het gebied 

van de jeugdzorg “over u, maar zonder u” taboe dient te zijn? 

Het Bureau Jeugdzorg is van groot belang en vervult een cruciale functie. Wij constateren echter dat 

sprake is van problemen. Op 3 december ontvingen wij met spoed een brief over het slechte 

functioneren van het Bureau Jeugdzorg in Dronten. De directeur van het Bureau Jeugdzorg Flevoland is 

naar huis gestuurd en het zal enige tijd duren voordat het bureau kan functioneren zoals verwacht mag 

worden. Ook de voor-zitter van het bestuur is weg. Zijn de overige bestuursleden professioneel genoeg? 

U hebt ons helaas pas in een laat stadium van deze situatie op de hoogte gesteld, bij wijze van spreke 

toen al sprake was van een uitslaande brand. Was u zelf niet eerder op hoogte? Als dat zo is, ontbreekt 

het een en ander aan communicatie en toezicht. Indien u wel eerder op de hoogte was van deze situatie 

vragen wij ons af waarom u de Staten daarover niet eerder hebt geïnformeerd. Is de financiële 

rapportage van het Bureau Jeugdzorg voldoende om in het vervolg op tijd te kunnen ingrijpen? 

Door de Wet op de Jeugdzorg is de jeugdzorg eens te meer een provinciale verantwoordelijkheid. 

Kunt u aangeven hoe u denkt deze verantwoordelijkheid waar te maken en welke uw bijdrage zal zijn 

opdat de Statenleden hun verantwoordelijkheid kunnen waarmaken? Eén ding dient duidelijk te zijn: 

informatie op een zo laat tijdstip als nu het geval was hoort thuis in de categorie “eens maar nooit weer”. 

 

Mevrouw Joosse: Mijnheer de voorzitter. Ons wordt gevraagd vanavond met een viertal besluiten in te 

stemmen, de vaststelling van het Provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2004-2007 en het vormen van een 

egalisatiereserve jeugdzorg met voldoende inhoud. Impliciet wordt ons gevraagd in te stemmen met de 

inzet van de extra €€ 2 miljoen uit het collegeprogramma. 

In de commissievergadering hebben wij kritische kanttekeningen geplaatst bij het beleidskader. De 

belangrijkste punten van kritiek zijn helaas gebleven. De afrekenbaarheid van het gestelde in het 

beleids-kader is onzes inziens onvoldoende, dit is in tegenstelling tot hetgeen hierover in de oplegnota is 

geno-teerd. Gekwantificeerde doelstellingen worden niet geformuleerd. Er wordt slechts gesproken over 

de benodigde en aanwezige financiële middelen en het verschil daartussen. Eén van de taakstellingen 

van Provinciale Staten,  het controleren van uitgevoerd beleid, is zo niet uit te voeren. 

In de enige jaren geleden vastgestelde Regiovisie Jeugdzorg is het centrale thema dat de vraag het 

aanbod moet bepalen en niet andersom. Dat uitgangspunt hebben wij in alle regiovisies geformuleerd.  

 

 

 

Ook de Wet op de Jeugdzorg, die op enig moment in 2004 en uiterlijk in 2005 in werking zal treden, 

heeft dit principe als leidend geformuleerd. Dit gegeven zou in het beleidskader dan ook ruimschoots 
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moeten terugkeren, maar helaas missen wij daarin de jongeren en het thuisfront als gesprekspartners. 

De CDA-fractie heeft daarover zoëven ook een opmerking gemaakt. 

Het gezamenlijk inspectierapport “Horen, zien, niet zwijgen”, dat de vorige week aan Staatssecretaris 

mevrouw Ross-van Dorp is aangeboden en dat na de ramp in Roermond door vier inspecties is 

gemaakt, legt bij dit spreken over en niet met jongeren nadrukkelijk de vinger. De Inspectie 

Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming, de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, de Inspectie voor 

de Volksgezondheid en de Inspectie van Onderwijs constateren onder andere dat landelijk op het gebied 

van de jeugdzorg sprake is van onvoldoende signalering van problemen, van gebrekkige samenwerking 

tussen instellingen, van gebrek aan regie in de ketenzorg en het integraal toezicht op de kwaliteit van de 

keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties ontbreekt. 

Het vrij laconieke commentaar van de Gedeputeerde op mijn verwijzing naar het onderzoek dat 

Provinciale Staten van Gelderland onlangs hebben afgesloten, waarin eveneens een tekort aan overleg 

met jongeren en het thuisfront aan het licht kwam, stelt mij niet gerust, zeker niet nu wij vanuit Dronten 

weer een schrijven ontvingen – dit is niet het eerste schrijven – waarin melding wordt gemaakt van 

leuren met jongeren die onvoldoende geholpen zijn. 

Als provincie worden wij bij de inwerkingtreding van de Wet op de Jeugdzorg nog meer verantwoordelijk 

voor de organisatie van de jeugdzorg. Wij hebben er niet voldoende vertrouwen in dat de jongeren in 

Flevoland met het voorliggende beleidskader voldoende geholpen worden. Daarom willen wij in een 

motie voorstellen Provinciale Staten een onderzoek te laten verrichten naar de organisatie van de 

jeugdzorg in Flevoland. Sluit deze aan bij de vraag? Is de vraag wel in beeld? Is de vraag voldoende 

afgestemd met de jongeren, met het thuisfront, de eerstelijnsvoorzieningen zoals school, thuiszorg en 

huisartsen? 

Tevens stellen wij in onze motie voor te onderzoeken of de provincie op de uitgebreidere taak is toe-

gesneden als de Wet op de Jeugdzorg in werking treedt. Gebleken is dat een scherpe controle op de 

inzet van de financiële middelen bij de desbetreffende instellingen onmisbaar is. 

Voor wat betreft de extra €€ 2 miljoen kan ik opmerken dat de in de commissie door de Gedeputeerde 

gegeven antwoorden ons voldoende vertrouwen hebben gegeven om daarmee in te stemmen. 

Ik zal u de motie nu overhandigen. 

 

De voorzitter: Door de fractie van de ChristenUnie is de volgende motie ingediend: 

 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 11 december 2003; 

overwegende dat: 

 - de jeugdzorg met het in werking treden van de Wet op de Jeugdzorg de verantwoordelijkheid van de 

provincie wordt; 

 - leidend principe van deze wet is dat de zorgvraag het zorgaanbod bepaalt en niet andersom; 

 - het Provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2004-2007 nog vanuit het zorgaanbod is geschreven; 

 - er onvoldoende zicht is op de zorgvraag van de jongeren; 

besluiten: 

tot het instellen van een commissie van onderzoek, bestaande uit Statenleden, en die commissie als 

opdracht mee te geven: 

 - vast te stellen in hoeverre het zorgaanbod aansluit op de zorgvraag; 

 - het opsporen van knelpunten in de organisatie van de zorg; 

 - te onderzoeken of de provincie voorbereid is op de rol die zij krijgt bij het inwerkingtreden van de 

Wet op de Jeugdzorg; 

- te komen met aanbevelingen die (een begin van) een oplossing voor gevonden knelpunten zullen 

vormen; 

de commissie uiterlijk april 2004 de resultaten van haar onderzoek moet presenteren; 

de resultaten mede bepalend zullen zijn bij het opzetten van een nieuw Beleidskader Jeugdzorg 2005-

2008; 

en gaan over tot de orde van de dag.” (A) 

 

Mevrouw Laamraoui: Mijnheer de voorzitter. Over de problematiek van de jeugdzorg is al veel gezegd 

en wij hebben daarop in de commissie ook emotioneel gereageerd. 

Nu de provincie bezig is met het beleid op het gebied van de jeugdzorg en van plan is daarin meer geld 

te stoppen wil ik u een simpele vraag stellen die u ook op straat kunt horen. Is dat geld wel de juiste 

oplossing gezien de situatie bij het Bureau Jeugdzorg en de instellingen die daarmee samenwerken? 

Gaat het om geld of gaat het om een structuur, om een bureaucratie? Wij maken ons zorgen over de 

gang van zaken en de toekomst van de diensten die het Bureau Jeugdzorg aan de verschillende 

groeperingen binnen de samenleving moet aanbieden. Met name de contacten met de allochtonen zijn 

erg moeizaam.  

 

Bij die groepen is een specifieke aanpak zeer belangrijk. Is wellicht de tijd aangebroken om aan een her-

structurering te denken en een commissie van onderzoek in te stellen die gaat onderzoeken welke pro-
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blemen er bij het Bureau Jeugdzorg zijn? In afwachting van het beleid willen wij dat dit meer aandacht 

krijgt. Wij denken daarbij aan bepaalde aanpakken richting verschillende groeperingen in de 

samenleving. Met de ChristenUnie zijn wij het eens dat aan de hand van een onderzoek bekeken kan 

worden welke resultaten kunnen worden behaald en wat wij moeten doen om de problematiek bij de 

bron aan te pakken. Wij zijn voor een preventief beleid en een betere aanpak in een vroeg stadium van 

de problematiek. 

 

De heer Crebas: Mijnheer de voorzitter. Door collega’s in de Staten is al opgemerkt dat verwarring 

heerst over de jeugdzorg, dat er onduidelijkheden zijn. Er is ook om een onderzoek gevraagd. Ik moet u 

zeggen dat wij in die lijn voortredeneren, zij het dat wij de zaak nog iets scherper willen stellen. Er is 

sprake van ver-warring over het onderwerp jeugdzorg, verwarring die onder andere wordt veroorzaakt 

door de wijze waarop het college over dit onderwerp met de Staten heeft gecommuniceerd. De 

verwarring is ontstaan door het feit dat wij enerzijds te maken hebben met een openbaar beleidskader 

jeugdzorg 2004-2007 en ons anderzijds, tegelijkertijd, een vertrouwelijk rapport van Deloitte & Touche 

over de gang van zaken rond het Bureau Jeugdzorg is voorgelegd. Ik moet u zeggen dat deze twee 

informatiebronnen strijdig zijn met elkaar. 

Ik schets u het volgende. Waar in de algemene beschouwingen van 14 en 15 mei van dit jaar 

verschillende partijen, de meerderheid van de fracties hier aanwezig, indringende vragen hebben 

gesteld over de beste-ding van de middelen door de instellingen op het gebied van de jeugdzorg, hebt u 

daarover vrij gematigd en in zekere zin bagatelliserend gesproken. U hebt dat gedaan in de trant van 

“natuurlijk zijn er aanloop-problemen, men heeft een moeilijke fusie achter de rug en heel wat voor de 

kiezen gehad, maar de professionalisering gaat de goede kant op”. In tweede termijn is met dit antwoord 

genoegen genomen. Nu zijn wij geconfronteerd met het gegeven dat dit antwoord, gelet op de werkelijke 

stand van zaken, bagatelliserend was. Het college was op dat moment al op de hoogte van de 

dramatische situatie bij het Bureau Jeugdzorg, een situatie die al bekend was in november 2002. Toen 

waren er de bekende signalen.  

In uw antwoorden op de daarover door mij in de commissie gestelde vragen hebt u aangegeven dat u al 

in april/mei – met andere woorden ten tijde van de algemene beschouwingen – volledig inzicht had in de 

situatie op het gebied van de jeugdzorg. Deze handelwijze, dit informatiebeleid van het college keuren 

wij af. De Staten kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor ontwikkelingen bij het Bureau 

Jeugdzorg en op andere terreinen als zij niet goed worden geïnformeerd. Ik wil erop wijzen dat het 

college op grond van de Provinciewet en onze Algemene Subsidieverordening verplicht is de Staten 

afdoende te informeren over majeure ontwikkelingen ten aanzien van de uitvoering van beleid en dat is 

hier niet gebeurd. Wij dienen hierover een motie van afkeuring in. 

Omdat wij niet bij het verleden kunnen blijven stilstaan, ga ik over naar mijn tweede punt: de toekomst. Ik 

wil ingaan op het aspect regie in de jeugdzorg. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de provincie. Ik 

moet u zeggen dat wij ons op grond van wat nu voorligt en de ontwikkelingen die wij in de afgelopen 

twee à drie jaar hebben gezien niet aan de indruk kunnen onttrekken dat de provincie qua kwaliteit en 

kwanti-teit onvoldoende geëquipeerd is om deze regiefunctie op een vertrouwenwekkende wijze te 

kunnen behartigen. In een persbericht van 23 oktober 2003 waarin het college melding maakt van de 

situatie op het gebied van de jeugdzorg wordt gesteld: “Het rapport toont aan dat het bestuur van het 

Bureau Jeugd-zorg lang heeft gewacht met het nemen van maatregelen.” Als uit het rapport van Deloitte 

& Touche één ding duidelijk wordt is het wel dat ook het college zeer lang met het nemen van 

maatregelen heeft gewacht. Als in november 2002, toen deze Gedeputeerde nog niet voor dit 

beleidsveld verantwoordelijk was, adequate maatregelen zouden zijn genomen, zouden wij niet in deze 

situatie zijn beland. Ik breng u dit met klem onder de aandacht. 

Ik ben voornemens namens mijn fractie een motie in te dienen die ten doel heeft de regierol van de pro-

vincie te evalueren. Ik denk dat deze motie aansluit bij de motie van de ChristenUnie. Wij moeten bezien 

in hoeverre deze twee moties in elkaars verlengde liggen. Ik zal u de motie zo dadelijk overhandigen. 

Ik kom tot een afronding van mijn betoog. In relatie tot de jeugdzorg en de voorzieningen in Flevoland 

wordt veel over de status aparte voor Flevoland gesproken. Onze fractie constateert dat jeugdzorg 

binnen het geheel van de programma’s in Flevoland in tweeërlei opzicht een status aparte inneemt. De 

Staten worden daarover niet voldoende geïnformeerd – mevrouw Hasper heeft daarover 

behartenswaardige woorden gesproken – en de instellingen wordt niet gevraagd verantwoording  af te 

leggen met betrekking tot de inzet van de aan hen gefourneerde middelen. In andere sectoren van ons 

provinciale beleid doen wij dat zeer snel en wij zijn zelfs geneigd aangifte te doen als een instelling niet 

volledig aan de subsidie-voorwaarden voldoet. Als het college zich voorneemt de jeugdzorg beter te 

monitoren, suggereert het dat het daarvoor tot op dit moment onvoldoende middelen beschikbaar had. 

Niets is echter minder waar. Ik heb de Algemene Subsidieverordening Flevoland er nog eens op 

nageslagen en daaruit blijkt dat subsidie-ontvangers aan Gedeputeerde Staten op eerste verzoek de 

gegevens en bescheiden moeten verschaffen die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten nodig zijn 

voor de beoordeling van de besteding van de verstrekte subsidiegelden.  

Het is dus niet juist dat het college over onvoldoende monitoringsmiddelen beschikte. Nee, het college 

heeft de confrontatie niet aangedurfd. Waarom niet? Dat is een indringende vraag aan het college. 
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Nog een tweetal kleine aspecten. Allereerst een opmerking over de toename van 40% van het aantal 

aan-meldingen bij het Bureau Jeugdzorg. Het landelijk gemiddelde is 24%. Naar nu blijkt klopt het 

registratie-systeem van het Bureau Jeugdzorg niet. Dit getal is fictief, het kan 50% zijn maar ook 30%. 

Het vervelende is dat het college in zijn communicatie naar het Ministerie, naar de Flevolandse 

samenleving en naar de Staten toe de noodzaak van financiële investeringen op de 40% heeft 

gebaseerd. Helaas moeten wij nu vaststellen dat de 40% niet goed kan worden onderbouwd. Uit de 

laatste rapportage van de interim-manager blijkt dat de cliëntenregistratiesystemen bij het Bureau 

Jeugdzorg niet deugen. Dit betekent dat de harde opmerkingen over de wachtlijsten enzovoorts niet 

vaststaan. 

Zojuist is gesproken over de situatie in Dronten, waar een cliënt zich zeven keer heeft moeten 

aanmelden om gehoord te worden. Als die zeven keer worden meegeteld, tikt dat flink door in het 

percentage. Dat is echter een detail. De kern van mijn betoog is de vraag waarom de jeugdzorg in de 

loop van de jaren een status aparte heeft gekregen. 

 

De heer Demirbilek: Mijnheer de voorzitter. Het beleid sluit aan bij de afspraken die zijn gemaakt met het 

Ministerie van Justitie en het Ministerie van VWS over de uitvoering van het beleidskader en het 

implementatieprogramma van de Wet op de Jeugdzorg. 

Het nu vast te stellen beleidskader en uitvoeringsprogramma zijn een actualisering van de landelijke en 

provinciale ontwikkelingen. Omdat het eind 2002 vastgestelde beleidskader 2003-2006 op vrijwel alle 

onderdelen nog actueel en relevant is, is in feite sprake van continuering van het beleid. De mate waarin 

dit beleid daadwerkelijk kan worden voortgezet is afhankelijk van de uitvoering van de Wet op de 

Jeugdzorg. 

Bij het vaststellen van het collegeakkoord is €€ 2 miljoen toegevoegd aan de voorziening jeugdhulp-

verlening, wat Statenbreed is toegejuicht. Met dit geld kan de jeugdzorg in 2004 en 2005 worden 

versterkt. Omdat het rijk de verantwoordelijkheid voor het bekostigen van de jeugdzorg heeft, is de 

provinciale bijdrage in feite te beschouwen als een vrijwillige cofinanciering voor specifieke knelpunten. 

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen zich te blijven inzetten voor aanvullende financiering door 

de twee Ministeries voor de bijzondere situatie van de jeugdzorg in Flevoland. Op het gebied van de 

jeugdzorg zijn er immers grote achterstanden in Flevoland, nota bene de jongste provincie – ook qua 

leeftijd van haar inwoners - en ook de snelst groeiende provincie van Nederland. Als er naast de extra 

provinciale middelen geen toereikende rijksfinanciering komt zullen, zo zeggen Gedeputeerde Staten, de 

tekorten en ook de wachtlijsten toenemen. 

 

De voorzitter: Door de heer Crebas zijn de volgende moties ingediend. 

 

“De Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 11 december 2003; 

overwegende dat: 

- de Staten geen politieke verantwoordelijkheid kunnen dragen voor zaken waarover zij niet zijn 

geïnformeerd; 

 - Gedeputeerde Staten verplicht zijn de Staten, al of niet in beslotenheid, te informeren over majeure 

ontwikkelingen ten aanzien van de uitvoering van het beleid; 

- de Staten tijdens de algemene beschouwingen van 14 en 15 mei 2003 nadrukkelijk uiting hebben 

gegeven aan hun bezorgdheid met betrekking tot de financiële gang van zaken in de jeugdzorg; 

constaterende dat: 

- Gedeputeerde Staten al in april/mei 2003 op de hoogte waren van een ernstige situatie bij het 

Bureau Jeugdzorg; 

- Gedeputeerde Staten de commissie samenleving pas ter voorbereiding van haar vergadering van 

19 november 2003 volledig hebben geïnformeerd over de werkelijke gang van zaken bij het Bureau 

Jeugdzorg, middels een vertrouwelijk rapport; 

keuren het informatiebeleid van Gedeputeerde Staten inzake de jeugdzorg af; 

en gaan over tot de orde van de dag.”(B) 

 

“De Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 11 december 2003; 

overwegende dat: 

- een goede uitvoering van de regiefunctie van de provincie Flevoland inzake de jeugdzorg van 

doorslaggevend belang is voor het welslagen van het jeugdbeleid in Flevoland; 

- er vanuit de Staten te weinig zicht is op de wijze waarop de regiefunctie tot op heden is gerealiseerd 

op strategisch niveau ten aanzien van de verantwoording van middelen en in relatie tot de 

communicatie met het netwerk van instellingen; 

 

 

 

besluiten: 
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een Staten-onderzoekcommissie in te stellen met als taak: de kwaliteit van de regiefunctie tot op heden 

te evalueren en aanbevelingen op te stellen voor de toekomst, indien daartoe aanleiding bestaat; 

en gaan over tot de orde van de dag.” (C) 

 

De heer Lammers: Mijnheer de voorzitter. Voor ons ligt weer een aantal stukken, waaronder het 

Provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2004 en het Provinciaal Uitvoeringsprogramma 2004. Namens de 

fractie van de Lijst Pim Fortuyn wil ik u dankzeggen voor de uitgebreide informatie. 

Mag ik u even mee terugnemen naar 18 april 2003, naar het collegeakkoord, waarin de volgende zinnen 

staan: “Provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2003-2006 is vastgesteld. Het college zet daarbij in op een 

optimale organisatie van de uitvoering en verdere professionalisering van de bedrijfsvoering bij de 

uitvoerende instellingen en een goede onderlinge samenwerking daartussen.” Wis en warempel een 

prachtige gedachte, vooral de laatste zin, waarop ik later zal terugkomen. 

Ik wil u hierbij herinneren aan een uitspraak van de heer Fortuyn, die het volgende heeft aanbevolen: 

“Pas nadat de sector redelijk op orde is en de overschakeling van aanbodgestuurde zorg naar 

vraaggestuurde zorg een eind op streek is, de wachtlijsten zijn weggewerkt, betere vraaggerichte 

producten worden afgeleverd, de efficiency is verbeterd en de arbeidsproductiviteit van de sector in zijn 

geheel, gemeten naar zorghandelen, sterk is toegenomen, pas dan wordt – indien gewenst en 

noodzakelijk – het politieke gesprek geopend over meer geld voor de zorg, onder het motto “Wij willen 

meer van die goede producten hebben, die de zorg inmiddels bewezen heeft te kunnen en te willen 

leveren”.” Ik ben bijna bij de con-clusies van de LPF: eerst de kraan dicht en dan dweilen. Dat heb ik een 

aantal weken geleden, bij de algemene beschouwingen, ook gezegd. 

Laat ik ons standpunt nog even toelichten. In de afgelopen weken hebben wij kunnen vernemen dat de 

directeur van het Bureau Jeugdzorg is ontslagen. Wat nu met achtergebleven aanwezige 

professionaliteit? Uit Dronten horen wij het geluid dat de wachttijden voor de jeugdzorg korter moeten 

worden. U geeft zelf aan dat de volledige inzet van €€ 2 miljoen tot gevolg zal hebben dat voor het 

overige nieuwe jeugdzorg-beleid vrijwel geen middelen meer beschikbaar zullen zijn. Het gaat dus niet 

goed met de jeugdzorg, ook niet in Flevoland. Dat standpunt behoeft niet in stemming te worden 

gebracht. 

Er zijn meerdere zaken die de LPF zorgen baren. Sinds het jaar 2002 heeft het BJZ Flevoland met 

financiële tekorten te maken. Gaarne wil de LPF-fractie van de Gedeputeerde horen of hij inderdaad al 

op de hoogte was van de tekorten. Zo ja, wanneer exact? Is de Gedeputeerde het ermee eens dat de 

zogenaamde 5% regeling BJZ op een bepaald moment niet meer kan voldoen aan het feit dat ze dat zelf 

moeten betalen?  

In hoge mate storend vindt de fractie van de LPF het verhaal – ik sluit mij aan bij de detailinformatie van 

de heer Crebas van de fractie van D66 – over de software en de implementatie van de pakketten. Er zijn 

daar drie softwarepakketten waarin de interfaces ontbraken. Voor de LPF is dat compleet onbegrijpelijk, 

zeker als dit gevolgen heeft voor het opvragen van financiële informatie. Het schijnt dat het hoofd 

financiën de gevraagde informatie pas in september 2002 uit het systeem kreeg. Dat is onaanvaardbaar. 

Wij moeten koersen op management. 

Tevens bevreemdt het de LPF dat medewerkers meer tijd nodig hebben voor het verlenen van de hulp 

doordat de kwaliteit hoog in het vaandel staat. Hoe wordt dat verklaard? Het is zelfs bekend dat sprake 

is van een boventallige formatie, afgezet tegen het landelijke. 

Daarnaast baart het ons zorgen dat de inschaling van het personeel hoger uitvalt dan in de afgesproken 

CAO’s. Kan de Gedeputeerde, die daarover het volgend jaar de verantwoording krijgt, dat toelichten? In 

het rapport is een aantal aanbevelingen genoemd … 

 

De voorzitter: Op welk rapport doelt u? U bent op de rand van het citeren uit vertrouwelijke rapporten en 

dat sta ik niet toe. 

 

De heer Lammers: Dat gebeurt ook niet, ik geef alleen een weergave … 

 

De voorzitter: Ook een weergave van de inhoud van vertrouwelijke rapporten sta ik niet toe. U hebt een 

notitie gekregen die wel openbaar is en waarin conclusies zijn weergegeven. U kunt gewoon verder 

gaan met uw betoog, maar ik waarschuw u voor het citeren uit vertrouwelijke stukken. Ik zal dat niet 

toestaan. 

 

De heer Lammers: Mijnheer de voorzitter. Op dit moment is de fractie van de LPF van mening dat er 

geen geld meer in gestopt mag worden. Eerst moeten wij er zicht op krijgen dat het beter kan en gaat 

worden en pas dan moeten wij over mogelijke uitbreiding van de middelen praten. 

Ik acht het van belang dat goede uitvoering wordt gegeven aan de processen die bij BJZ lopen. Voor 

ons zijn financiële meetpunten immers onontbeerlijk bij de beoordeling van het management. De 

provincie krijgt het volgend jaar een zware verantwoordelijkheid in dezen. Wij dringen ook aan op minder 

management en meer daadwerkelijke zorg, meer uitvoerende zorg en minder overleguren. 
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Tot slot vragen wij uw aandacht voor het imago van de jeugdzorg. In het jaarverslag van het samen-

werkingsverband NOP lazen wij dat één van de grote problemen is dat de ouders niet meer naar de 

jeugdzorg willen.  

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. In deze Statenzaal is al vaak over de jeugdzorg gesproken. 

Onze fractie denkt dat dat terecht is, de zorgen zijn immers groot. 

In onze algemene beschouwingen hebben wij dit thema ook aan de orde gesteld en aandacht gevraagd 

voor de zorgelijke omstandigheden van jongeren in onze provincie. Wij hebben het voorbeeld genoemd 

van de gezinscoach en hopen dat de gezinscoach onderdeel van het beleid zal blijven uitmaken. 

Wij hebben de nota getoetst aan de uitgangpunten van de SGP, waarop ik nu niet uitgebreid wil ingaan. 

In de bijbel zitten voldoende bronnen die positief kunnen meewerken om onze jeugd de helpende hand 

te bieden. 

Provinciaal hebben wij de helpende hand geboden. De provincie is haar verantwoordelijkheid niet uit de 

weg gegaan. Onder leiding van de PvdA en de ChristenUnie, die op dit gebied een voortrekkersrol 

hebben vervuld, hebben wij laten zien oog te hebben voor de omstandigheden waarin sommige 

jongeren opgroeien. Dat laat de verantwoordelijkheid van het rijk onverlet. Wij hebben de indruk dat de 

Wet op de Jeugdzorg zich in een onduidelijke en rumoerige landelijke politieke omgeving ontwikkelt en 

deze wet op dit moment nog onvoldoende inhoud geeft aan de problemen die er onder de jongeren zijn. 

Dat Flevoland een bijzondere behandeling verlangt is al door meerdere fracties opgemerkt. Dat is 

belang-rijk opdat wij maximaal hulp kunnen bieden. Het gaat om de dienstverlening aan de jeugd en om 

de kwaliteit van de dienstverlening.  

Reagerend op het voorliggende stuk vragen wij u in ieder geval aandacht te blijven geven aan de jeugd-

hulpverlening en u te blijven inzetten voor een goede afstemming binnen de keten van de jeugdzorg, ook 

waar het gaat om het lokaal jeugdbeleid en de jeugdzorg, de indicatiestelling en de wachtlijst. Wij pleiten 

ervoor de hulp zo dicht mogelijk bij de doelgroep te brengen en samen te werken met vertrouwens-

personen uit familie of andere sociale netwerken. Wij zien het bieden van hulp niet los van thema’s als 

zorg, respect, rechtvaardigheid, gehoorzaamheid en dienstbaarheid. 

 

De heer Bos (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Uiteraard wil ik dankzeggen voor alle reacties, 

waaruit de betrokkenheid en de aandacht voor de jeugdzorg van Provinciale Staten blijkt. De jeugdzorg 

ligt ons allen zeer na aan het hart. In de commissie hebben wij daarover uitvoerig gesproken en het is 

goed dat wij daarover ook in dit gremium uitvoerig met elkaar van gedachten wisselen. 

Voordat ik op de vragen van de diverse fracties inga wil ik enkele opmerkingen van algemene aard 

maken. 

De term “zorg” blijft, voorlopig althans, gehandhaafd. Dat heeft alles te maken met het feit dat het 

financiële kader dat het rijk ons geeft onvoldoende ruimte biedt om aan alle vragen te voldoen. Het gat 

tussen hetgeen noodzakelijk is en hetgeen door de instellingen op de mat gelegd kan worden is 

ontiegelijk groot. De incidentele middelen die wij aan de jeugdzorg bijdragen zijn niet meer dan een 

druppel op de gloeiende plaat. In de commissie hebben wij in antwoord op een daarover gestelde vraag 

gezegd dat minstens €€ 7 miljoen extra nodig is om aan de vraag op het gebied van de jeugdzorg te 

kunnen voldoen. 

Dat betekent dat sprake is van een zeer zorgwekkende situatie, maar dat laat onverlet dat wij ervoor 

moeten zorgen dat de middelen die wij hieraan wel kunnen besteden zo goed mogelijk worden ingezet 

en een zo goed mogelijke hulp wordt verleend. De situatie van deze sector blijft echter zeer zorgelijk zo 

lang de beschikbare middelen niet toereikend zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat te benadrukken. Het 

college erkent de problemen op het gebied van de jeugdzorg in volle omvang. 

Het rijk heeft pogingen gedaan, weliswaar in goed overleg, de uitvoering van de Wet op de Jeugdzorg in 

eerste instantie met een mindere financiële bijdrage dan zij nu levert naar de provincies te 

decentraliseren. Het IPO heeft zich daartegen fors verweerd en dat heeft uiteindelijk geleid tot het 

compromis dat aan de provincies voor de jeugdzorg even veel geld beschikbaar zal worden gesteld als 

het rijk daarin nu steekt. Dat betekent dat daarvoor extra middelen beschikbaar komen, waarover ik nu 

maar gelijk iets zal zeggen. Het Ministerie van VWS heeft, naar aanleiding van de motie over Flevoland, 

bedacht dat gekwantificeerd moest worden wat die motie voor Flevoland in klinkende munt heeft 

opgeleverd. Wij hebben daarover al een aantal malen indringend met VWS gesproken. 

In IPO-verband lag een voorstel voor voor de verdeling van de extra middelen. Landelijke is de afspraak 

gemaakt dat niet aan de doeluitkeringen zal worden getornd totdat de wet er is en het p. maal q.-

systeem in werking treedt. Wij hebben bijna met het mes op tafel moeten onderhandelen om iets aparts 

voor Flevoland voor elkaar te krijgen. Gelukkig hadden wij steun van de grootstedelijke regio’s. 

VWS was zo slim geweest een voorstel voor de verdeling van de extra middelen te lanceren, waarbij is 

gezegd dat zij, als wij met z’n vijftienen niet met een eensluidend alternatief zouden komen, aan haar 

eigen voorstel zou vasthouden. Wij hebben moeten constateren dat wij niet tot een eensluidend 

alternatief konden komen, wat betekent dat het voorstel van VWS is gevolgd.  
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Met de middelen voor een aantal andere projecten, waaronder het “Zorg nabij”- en het “Raak”-project, 

waarover wij enige tijd geleden iets via de media hebben gehoord nadat VWS daarover een persbericht 

had verspreid, komt dat neer op €€ 278.000,- op jaarbasis extra. Wij hebben VWS duidelijk gemaakt dat 

wij dat zeer teleurstellend vinden, dat wij dat bij de Staatssecretaris en de indieners van de motie onder 

de aan-dacht zullen brengen en niet zullen nalaten de Statenfracties te vragen hun politieke kanalen te 

gebruiken om dit aspect onder de aandacht te brengen. Het kan toch niet zo zijn dat een in de Tweede 

Kamer breed gedragen motie dit effect heeft. 

 

De heer Crebas: De Gedeputeerde heeft aangegeven dat sprake zal blijven van een zeer zorgwekkend 

gat tussen de noden en de middelen die door het rijk en de provincie beschikbaar kunnen worden 

gesteld. Zou het niet verstandig zijn expliciete scenario’s uit te werken waarin prioriteiten worden 

gesteld? Wij missen dat in het beleidskader. Het accent wordt enorm op de verwerving van middelen 

gelegd, wat natuurlijk terecht is, maar gesteld dat die middelen niet beschikbaar komen, welke 

consequenties zal dat voor de instellingen hebben? 

 

De heer Bos (Gedeputeerde): Ik zal deze vraag van de heer Crebas zo dadelijk beantwoorden. Eerst wil 

ik op de door de fracties gestelde vragen ingaan. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Mag ik de Gedeputeerde erop wijzen dat hij zich in generieke 

zin uitsluitend tot het financiële aspect heeft beperkt? Hij is voorbijgegaan aan de daarachter liggende 

vraag, die eigenlijk heel ergens anders ligt en die door tal van fracties naar voren is gebracht. 

 

De heer Bos (Gedeputeerde): Ook die vraag zal nog aan bod komen, mijnheer Schaap. 

Eén van de eerste vragen van de PvdA-fractie was of er voldoende geld is voor ICT bij het Bureau 

Jeugdzorg. Nee niet voldoende, maar wij hebben daarover wel keurig met elkaar gesproken. Op basis 

van een voorstel van Gedeputeerde Staten is door Provinciale Staten besloten dat daaraan een bedrag 

van €€ 100.000,- mocht worden besteed. De Staten hebben daarover van ons een notitie gekregen. Met 

twee extra auto-matiseringsmedewerkers heeft het Bureau Jeugdzorg alles gedaan wat mogelijk is om 

te proberen de financiële huishouding op ICT-gebied zoveel mogelijk op orde te krijgen en de registraties 

– er waren diverse registratiesystemen – in automatiseringszin goed op elkaar af te stemmen. 

In de notitie die naar de leden van de commissie samenleving is gegaan heb ik geschreven dat wij de 

ontwikkelingen uiteraard gevolgd hebben en BJZ hebben gevraagd dit jaar ook expliciet over dit aspect 

te rapporteren. Alvast ingaand op één van de opmerkingen van de heer Crebas merk ik op dat het 

absoluut niet aan de orde is dat geld verstrekt wordt zonder dat wij op de besteding daarvan toezicht 

houden en daarover rapportages krijgen. Dat is absoluut niet aan de orde. 

 

De heer Crebas: Hebt u het nu over de toekomst of over het verleden? 

 

De heer Bos (Gedeputeerde): Dat geldt nu, maar gold ook in het verleden. Als ik aan de beantwoording 

van de vragen van uw fractie toe ben, zal ik hierop terugkomen. 

 

De heer Crebas: Dat is uitstekend. 

 

De heer Bos (Gedeputeerde): Op de vraag hoe de restgelden zijn verdeeld kan ik het volgende 

antwoorden. De  verdeling van het bedrag van €€ 965.000,- is in de aan de commissie voorgelegde 

stukken een aantal malen geëxpliciteerd en ik vind het te ver gaan daarop nu uitvoerig in te gaan. De 

instellingen hebben daarom gevraagd en dat is uiteraard gebeurd. 

Door een aantal fracties is aandacht gevraagd voor het preventieve aspect en de aansluitingskosten. De 

PvdA-fractie heeft gevraagd naar de overgang naar meer contacten op het gebied van deskundigheid-

bevordering dan op cliëntgerichte contacten. Dat geldt expliciet voor het jeugdbeleid en voor de preven-

tieve kant. Dat is een logische ontwikkeling. Het preventieve jeugdbeleid gaat naar de gemeenten, dat 

beleid zal onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen. 

De preventieve taken die nog bij het Bureau Jeugdzorg resteren zijn expliciet bedoeld om alle 

instellingen die dit werk op lokaal niveau doen hun werk goed te kunnen laten doen. Dat betekent dat op 

het gebied van het preventief beleid zo weinig mogelijk taken verricht zullen worden omdat de 

“corebusiness” van het Bureau Jeugdzorg kortdurende hulpverlening is. Dat is één van de zaken waarop 

wij op dit moment al sturen bij het Bureau Jeugdzorg.  

De term “toegang” is een aantal malen gevallen. Toegang is mogelijk tot de geïndiceerde hulpverlening 

en zou uit die kortdurende contacten moeten voortkomen. Het standpunt van de PvdA-fractie, die heeft 

gezegd het onaanvaardbaar te vinden dat wachtlijsten blijven bestaan, deel ik. Wij zijn voortdurend met 

de betrokken instellingen in gesprek over mogelijkheden om de zorgverlening op een zo efficiënt 

mogelijke manier in te richten, zodat de wachtlijsten zo kort mogelijk zijn.  

Ik kan daarvan een voorbeeld geven, dat door de Staten is gefinancierd. Eén van de instellingen voor 

geïndiceerde jeugdhulp heeft wachtlijstprojecten en overbruggingsprojecten. 
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Bij de behandeling van de begroting op 6 november hebben wij aangegeven dat er voor wat ons betreft 

nog steeds gekeken kan worden naar mogelijkheden om het werk nog efficiënter en nog effectiever te 

doen. Dat vinden de betrokken instellingen overigens ook. Volgens mij kan dat binnen elke organisatie. 

De situatie in de provincie Flevoland is niet uniek. De jeugdzorg is in ontwikkeling en men is overal 

zoekende naar de beste organisatievorm. In Flevoland hebben wij daarvan extra last door het feit dat het 

aantal jongeren in onze provincie sterk stijgt en de organisaties nog erg jong zijn. Daarnaast wil ik erop 

wijzen dat bij het Bureau Jeugdzorg recent een fusie heeft plaatsgevonden terwijl dergelijke 

ontwikkelingen in de rest van het land nog staan te gebeuren. 

De Staten hebben in november een motie aangenomen die erop is gericht eventueel in samenwerking 

met een extern bureau een efficiency- en effectiviteitonderzoek te doen. Wij hebben die motie ter harte 

genomen en het Bureau Coart ingeschakeld, waarmee wij daarover morgen een gesprek zullen hebben. 

Dat is een bureau dat in de provincie Limburg samen met de instellingen en de provincie een uitermate 

succesvolle poging heeft gedaan om de efficiency en de effectiviteit te verbeteren en tegelijkertijd iets 

aan de wachtlijstproblematiek te doen. Ik ben hoopvol gestemd en als het enigszins kan zal ik daarop de 

volgende week in de commissie samenleving terugkomen, waarna wij zullen kunnen bespreken hoe wij 

dat traject kunnen doorlopen. 

Mevrouw Binnerts, die heeft opgemerkt dat niet over cofinanciering maar over voorfinanciering zou 

moeten worden gesproken omdat het woord cofinanciering verwachtingen zou scheppen, heeft absoluut 

gelijk. Gelet op de situatie bij het rijk en het inmiddels met het IPO uitonderhandelde standpunt is echter 

duidelijk dat er van die kant niet meer geld zal komen. Hoe wij het ook noemen, van die kant behoeven 

wij slechts mondjesmaat iets te verwachten. 

Mevrouw Binnerts heeft ook een opmerking gemaakt over de preventieve taak van de gemeenten. De 

gemeenten weten uiteraard al geruime tijd dat de Wet op de Jeugdzorg eraan komt, maar het is ook een 

gegeven dat met de ingangsdatum nogal is gerommeld en daarmee nog steeds gerommeld wordt. Wij 

weten nog steeds niet of de wet met ingang van 1 juli 2004 of met ingang van 1 januari 2005 zal worden 

ingevoerd. 

Ik wil erop wijzen dat de gemeenten, gelet op de kortingen die zij voor hun kiezen hebben gekregen, dit 

jaar in een extra lastig pakket zitten. Eigenlijk is sprake van een lastige spagaat. De provincie zegt tegen 

het Bureau Jeugdzorg dat het zich tot zijn taak moet beperken. Die taak is de toegangshulpverlening en 

ervoor zorgen dat goede indicaties worden verleend. Kijkend naar hoe het zou moeten, moeten wij con-

stateren dat de activiteiten op dit moment te veel op de preventieve kant zijn gericht. Als het Bureau 

Jeugdzorg dat tegen de gemeenten zegt, zal dat tot gevolg hebben dat een aantal goed lopende preven-

tieve projecten acuut moet stoppen. Dat zal in ieder geval, misschien niet op korte maar wel op middel-

lange en lange termijn, gevolgen hebben voor de jeugdzorgvraag, die daardoor zal toenemen. Het 

college heeft evenals de Staten uitgesproken dat wij juist in die preventieve kant zullen moeten blijven 

investeren om te voorkomen dat de zorgvraag op de lange termijn toeneemt. 

Ik ben van mening dat wij het jaar 2004 als een overgangsjaar moeten zien en als blijkt dat een 

preventief onderdeel in een bepaalde gemeente niet kan worden gecontinueerd, zullen wij met die 

gemeente in overleg moeten treden en moeten bespreken of men van plan is in 2005, als de wet van 

kracht zal zijn, in de eigen begroting middelen te zoeken om dat project te kunnen financieren. Wij zullen 

per locatie moeten inventariseren welke de consequenties zijn, waarna wij kunnen bezien wat dat 

overgangsjaar voor de provincie inhoudt. 

De oproep de ontwikkelingen op het gebied van de jeugdzorg een vast agendapunt voor de commissie 

te maken steun ik van harte. Dit onderwerp staat misschien niet altijd expliciet op de agenda, maar 

volgens mij hebben wij daarover in het afgelopen halfjaar in vrijwel alle commissievergaderingen 

gesproken. 

Het CDA heeft gevraagd of de provincie wel voldoende is voorbereid op de consequenties van de 

invoering van de Wet op de Jeugdzorg. Die vraag is ook in de commissie gesteld en kan op twee 

manieren worden uitgelegd. Zijn wij ambtelijk, in dit huis, voldoende geëquipeerd om op alle fronten aan 

de vereisten van die wet te kunnen voldoen, met name aan de vereisten ten aanzien van het toezicht 

houden op de instellingen die dit werk verzorgen? In de commissie heb ik op die vraag geantwoord dat 

ik dat niet zeker weet en daarover al intern overleg had gepleegd. Inmiddels hebben wij een externe 

organisatie gevraagd aan te geven welke bezetting wij in het provinciale apparaat moeten hebben om in 

financiële, organisa-torische en inhoudelijke zin goed toezicht te kunnen houden op de betrokken 

instellingen. Ik denk dat het wijs is dat door externen te laten onderzoeken. Wij kunnen wel vanuit een 

“buikgevoel” zeggen dat wij daarvoor tien mensen met die specifieke expertise moeten hebben, maar ik 

denk dat het goed is dat externen aangeven wat wij nodig hebben om dat toezicht zo goed mogelijk te 

kunnen uitvoeren. 

Wat gaan wij doen als blijkt dat een en ander niet toereikend is? In dat geval zullen wij met de betrokken 

instelling nog scherper praten over de prioriteiten die worden gesteld en de keuzen die worden gemaakt. 

Daarmee zijn wij al begonnen, dat zal moeten gebeuren. Als steeds blijkt dat de vraag groter is dan de 

hulp die kan worden geboden, zullen wij moeten bezien hoe wij dat gat kunnen dichten. 

Maken wij de jeugdzorg één van de onderdelen van het bestuursakkoord? Uiteraard doen wij dat. Het 

voorzieningenniveau in het algemeen is daarin opgenomen en de jeugdzorg is daarvan een onderdeel. 
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Ik refereerde al aan de gesprekken met VWS over de status aparte van Flevoland. Wij hebben 

aangegeven dat dat weer een moment zal zijn waarop wij met VWS over deze zaak komen te spreken. 

Een aantal malen is gerefereerd aan de brief die uit de gemeente Dronten tot ons is gekomen en ging 

over een conflict met een wethouder. Inmiddels hebben de leden van de Staten in hun bakjes een notitie 

kunnen vinden over een gesprek dat tussen de betrokken wethouder en de betrokken directeuren heeft 

plaatsgevonden.  

Ik wil daarbij een kleine kanttekening maken. Door de opsomming van de directeuren van het openbaar 

onderwijs is enige verwarring ontstaan, wat hen overigens niet kwalijk kan worden genomen. In de brief 

zijn vele voorbeelden op het gebied van de jeugdgezondheidszorg aangehaald, een onderwerp 

waarmee het Bureau Jeugdzorg niets heeft te maken. Als je niet goed in deze materie bent ingevoerd, is 

het moeilijk die zaken uit elkaar te halen maar voor de zuiverheid van de discussie is dat wel belangrijk. 

Ik heb begrepen dat men in Dronten weer “on speaking terms” is, maar dat laat onverlet dat naar 

aanleiding van dit soort signalen vanuit dit huis altijd met het Bureau Jeugdzorg wordt gecommuniceerd 

en wordt gevraagd wat aan de hand is en hoe de contacten zijn. 

In de richting van mevrouw Hasper wil ik opmerken dat het Bureau Jeugdzorg is begonnen met het 

maken van afspraken met het onderwijs. Is er afstemming met de eerste lijn? Dat zijn zaken die bij een 

organisatie in ontwikkeling in de ene gemeente gemakkelijker lopen dan in de andere, de contacten met 

de ene school zijn beter dan de contacten met de andere. Dat heeft alles te maken met mensen en 

organisaties die daar-voor wel of niet ontvankelijk zijn. Kortom: dat is een proces dat men met elkaar 

moet ingaan. De Staten mogen ervan uitgaan dat wij dit aspect in onze gesprekken met het Bureau 

Jeugdzorg regelmatig aan de orde zullen stellen. Dat is natuurlijk waarom het moet gaan. Al die signalen 

moeten ertoe bijdragen dat een en ander zo optimaal mogelijk zal verlopen. 

Zitten de overige bestuursleden bij het Bureau Jeugdzorg er voldoende goed in? Zo dadelijk zal ik op de 

chronologie van de ontwikkelingen ingaan en aangeven wanneer wie is geïnformeerd. Wij hebben 

ervoor gekozen niet tegen het gehele bestuur te zeggen dat het zijn verantwoordelijkheid moest nemen. 

Dat hadden wij wellicht ook kunnen doen. Wij hebben dat niet gedaan omdat wij hebben overwogen dat 

het Bureau Jeugdzorg op dat moment niet meer zou kunnen functioneren. Dan zou er immers niemand 

meer zijn die aan de teugels kon trekken. De resterende bestuursleden gaven op dat moment aan dat zij 

goed zicht hadden op de wijze waarop een en ander zich verder zou moeten ontwikkelen. Zij schaarden 

zich ook direct achter de uitkomsten van het rapport van Deloitte & Touche, wat ons voldoende 

vertrouwen gaf om hen niet te vragen ook hun portefeuilles ter beschikking te stellen. Als wij dat zouden 

hebben gedaan, zouden wij voor grote problemen zijn gesteld. Wij hebben een interim-directeur 

aangesteld en hem ge-vraagd voor een keurig rooster van aftreden te zorgen, zoals dat binnen elke 

stichting normaal is. Het is belangrijk dat bestuurders niet op hun zetels blijven kleven en regelmatig 

vernieuwing plaatsvindt. 

De fractie van de ChristenUnie heeft gevraagd of de doelstellingen van het Bureau Jeugdzorg wel vol-

doende zijn gekwantificeerd en benadrukte dat de vraag het aanbod moet bepalen. Het zou natuurlijk 

heel mooi zijn als wij volgens de p. maal q.-formule zouden kunnen gaan werken. In dat geval wordt een 

aan-bod gedaan dat precies op de vraag is afgestemd. De noodsituatie in Flevoland is echter zo groot 

geweest, dat wij moeten zeggen dat wel degelijk sprake is van een vraaggericht aanbod. Het aanbod is 

natuurlijk niet ontwikkeld omdat de instellingen het een aardig aanbod vonden, maar is puur 

toegesneden op de grote vraag die er was en op basis waarvan prioriteiten zijn gesteld. Ik zeg dit niet 

als verdediging voor de instellingen, maar wil toch benadrukken dat de instellingen moeten roeien met 

de riemen die zij hebben. De problematiek waarover wij het nu hebben ervaren zij elke dag aan den lijve. 

Elke dag staan daar jongeren voor de deur die zij eigenlijk niet kunnen helpen. Inmiddels is gestart met 

een goede eerste aanzet om met gekwantificeerde doelstellingen te gaan werken – informatie daarover 

zit in de bijlagen bij het beleidskader – en wij zullen dat elk jaar verder uitbouwen. Wij hebben daarmee 

dus wel degelijk een begin gemaakt. 

De beantwoording van de vraag of de jongeren zelf voldoende bij het beleid zijn betrokken is heel lastig. 

Jongeren formuleren niet zo graag en dat geldt zeker voor jongeren die een probleem hebben. Zij willen 

alleen maar geholpen worden. Dat geldt ook voor ouders die problemen hebben met hun kinderen, ook 

zij willen zo snel mogelijk geholpen worden. Elke instelling heeft een ouderraad en een cliëntenraad, 

maar moet ontzettend veel moeite doen om die raden bemenst te krijgen en daaruit zinnige informatie te 

krijgen. Tot nu toe is men heel vraaggericht bezig geweest en heeft men de jongeren niet gevraagd 

welke hulp zij nodig denken te hebben als zij in de problemen komen. Zoals gezegd is dat voor jongeren 

en voor ouders heel moeilijk te formuleren. Als je niet verkeert in een situatie waarin sprake is van een 

probleem is het erg moeilijk te bepalen welke hulp je nodig denkt te hebben. Wel is duidelijk dat men 

vraagt om zo veel mogelijk eenduidigheid en niet te veel doorverwijzingen, aan welke wens wij tegemoet 

zijn gekomen door het Bureau Jeugdzorg in te stellen en het Bureau Jeugdzorg zo veel mogelijk te laten 

afstemmen met de instellingen die geïndiceerde hulp verlenen, zoals de SJF en “t Boschhuis”.  

 

Geprobeerd wordt indicaties zo mogelijk niet over te doen en men is daarmee redelijk ver. Dat dat niet 

altijd vlekkeloos verloopt zie ik ook en is regelmatig onderwerp van gesprek. In dat opzicht zijn absoluut 
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nog verbeteringen mogelijk. Ik wil benadrukken dat het Bureau Jeugdzorg pas sinds april 2002, na de 

fusie met de Stichting Jeugd en Gezin, in die setting opereert. Dat is nog niet zo lang. 

Voor wat betreft de situatie in Gelderland heb ik het gehad over de financiële wanorde die daar bij 

diverse instellingen heerste. Ik meen dat dat is waarop mevrouw Joosse in de commissie doelde, maar 

als ik haar verkeerd heb begrepen moeten wij dat nu even rechtzetten. In Gelderland was dat reden voor 

grote commotie. Ik heb gezegd dat die situatie zich in Flevoland niet in die orde van grootte en in die 

mate voordoet. 

 

Mevrouw Joosse: Ik heb uit het rapport begrepen dat niet alleen in financiële zin sprake was van chaos, 

maar ook de communicatie tussen de instellingen niet goed verliep. Ik wil graag dat in Flevoland wordt 

onderzocht of dat hier ook aan de orde is en of de zorg daardoor minder is. Het gaat mij dus niet om de 

financiële chaos, maar om de vraag of de zorgverlening door de slechte communicatie in het gedrang 

komt. U begrijpt wat ik bedoel. 

 

De heer Bos (Gedeputeerde): Daarover heb ik al het een en ander gezegd. 

 

Mevrouw Joosse: Ik heb dus niet gezegd dat aan de jeugd moet worden gevraagd wat nodig is, maar 

benadrukt dat de instellingen vraaggericht moeten werken. 

 

De heer Bos (Gedeputeerde): Als je de jeugd die zorg behoeft vraagt wat zij belangrijk vindt, is het ant-

woord dat zij niet tien keer hetzelfde verhaal willen vertellen. Voor ouders geldt dat idem dito. De 

instellingen hebben dat georganiseerd door het Bureau Jeugdzorg op te richten en vervolgens hebben 

zij met elkaar afspraken gemaakt over de indicatiestelling die het Bureau Jeugdzorg doet en die bepaalt 

hoe binnen de SJF of binnen “t Boschhuis” inhoud wordt gegeven aan de hulpverlening. Er is een 

stuurgroep waarin alle betrokken instellingen zitting hebben en uiteraard wordt door die stuurgroep 

voortdurend gekeken naar complicaties die men tegenkomt en mogelijkheden om het proces te 

verbeteren. 

Over de afstemming heb ik al iets gezegd en ik ben ook al ingegaan op de vraag of de provincie 

voldoende is geëquipeerd om de nieuwe wet te kunnen uitvoeren. Een vraag daarover is ook door 

mevrouw Hasper is gesteld. 

De fractie van GroenLinks heeft gevraagd of geld de oplossing is voor het Bureau Jeugdzorg en de rest 

van de organisaties. Voor een belangrijk deel is geld inderdaad de oplossing, maar voor een deel niet. 

Aan het begin van mijn beantwoording heb ik erop gewezen dat er nog steeds een heel groot gat zit 

tussen de middelen die nodig zijn om goede hulp te kunnen verlenen en de middelen die daarvoor 

beschikbaar zijn. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat in een bodemloze put wordt geïnvesteerd, maar dat 

gebeurt ook niet. Het feit dat geld niet alleen de oplossing is heeft ertoe geleid dat wij een extern bureau 

naar het Bureau Jeugdzorg hebben laten kijken. Dat bureau heeft ons een aantal aanbevelingen gedaan 

die wij natuurlijk bij het beleid inzake het Bureau Jeugdzorg zullen betrekken. 

GroenLinks heeft ook aandacht gevraagd voor het preventieve beleid en het belang daarvan benadrukt. 

Ik meen dat ik daarop al voldoende ben ingegaan. 

Voorts heeft GroenLinks gezegd zorgen te hebben over de diensten die het Bureau Jeugdzorg moet 

aan-bieden, met name de specifieke diensten aan allochtonen. Ik denk dat GroenLinks gelijk heeft en 

het Bureau Jeugdzorg op dit moment niet de keuzen kan maken, niet heeft kunnen maken en wellicht 

ook niet zal maken om zo specifiek voor allochtonen een doelgroepenbeleid te formuleren. Ik wil de 

Staten onder de aandacht brengen dat ik daarvan ook niet zo maar een voorstander ben. Het Bureau 

Jeugdzorg houdt zich bezig met kortdurende hulpverlening en indicatiestelling. Als specifieke aandacht 

wordt gevraagd – de problematiek van de allochtonen is daarvan een onderdeel – moet dat bijzondere 

aspect bij de indicatie-stelling en bij de geïndiceerde hulpverlening worden meegenomen. 

De heer Crebas heeft een aantal malen het woord “bagatelliseren” gebruikt. Ik hoop hem in mijn betoog 

tot nu toe duidelijk te hebben gemaakt dat dit college nooit en te nimmer op enige manier heeft gepro-

beerd de zorgen over de situatie op het gebied van de jeugdzorg, specifiek de laatste maanden bij het 

Bureau Jeugdzorg, te bagatelliseren. Ik herken mij niet in de woorden die hij daarover heeft gesproken, 

als bij hem de indruk is ontstaan dat dat wel het geval is spijt mij dat. Het college heeft voortdurend 

aandacht gehad voor de jeugdzorg en is daar vanaf het eerste moment waarop het feitelijk inzicht had in 

hoe de zaak ervoor stond bovenop blijven zitten. 

Dit wordt een lang verhaal, maar ik wil toch ook even op de chronologie van de ontwikkelingen en de 

regie van een en ander ingaan. 

De regie voor de planvorming op het gebied van de jeugdzorg ligt bij de provincie. Het grootste 

financiële deel zit bij Justitie en VWS. Dat gold tot op de dag van vandaag en geldt ook nog in het 

komende jaar.  
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Dat betekent dat wij tot nu toe, zeker als het gaat om organisatorische of financiële problemen, slechts 

een gedeelde verantwoordelijkheid hadden en hebben. Dat is niet altijd een voordeel, maar is wel een 

heel belangrijk aspect.  

Het Ministerie van Justitie is verreweg de grootste participant in het Bureau Jeugdzorg. Dat betekent dat 

Justitie voortdurend de leidende factor is en dat wat mij betreft moet blijven, ook in het komende jaar, 

waarin de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren en het financiële aspect nog steeds daar ligt. 

Omdat een paar maal is gevraagd op welk moment Gedeputeerde Staten van de situatie op de hoogte 

waren wil ik nu een chronologische opsomming geven. 

Ik neem u mee terug naar april 2002. Het lijkt alsof dat al jaren geleden is, maar dat is het niet. Op dat 

moment zijn wij akkoord gegaan met de fusie tussen het Bureau Jeugdzorg en de Stichting Jeugd en 

Gezin en was duidelijk dat in de relatie tussen de Stichting Jeugd en Gezin en het Ministerie van Justitie 

sprake was van tekorten. Daarvan zou geen sprake zijn op het gebied van het toegangsdeel, waarvoor 

de provincie verantwoordelijk is en was. Voor de provincie was er dus geen enkele aanleiding 

maatregelen te nemen. Toen op 31 oktober 2002 de begroting binnen was, was geen tekort zichtbaar op 

het toegangsdeel. Daaruit bleek wel dat de tekorten bij het Justitiedeel  omvangrijk waren: ruim €€ 

650.000,-. De Minister van Justitie keurde de begroting voor 2003 dan ook af en eiste een plan van 

aanpak om de tekorten weg te werken. 

Op 19 december 2002 – dus niet in november 2002 – werd ons door de directeur van het Bureau 

Jeugdzorg telefonisch gemeld dat een exploitatietekort van om en nabij de €€ 300.000,- werd verwacht. 

Dat tekort zou zowel het toegangsdeel als het Justitiedeel kunnen betreffen. De exacte hoogte van het 

tekort zou uit de jaarrekening blijken. De jaarrekening, die door een accountant is gecontroleerd, werd 

op 14 juli 2003 door het Bureau Jeugdzorg ingediend. Toen bleek dat het totaaltekort €€ 690.000,- 

bedroeg en een relatief klein deel van dit tekort, een bedrag van €€ 170.000,-, werd toegeschreven aan 

het toegangsdeel van het Bureau Jeugdzorg. 

In de tussentijd is het nodige gebeurd. Naar aanleiding van de telefonische melding heeft het college, in 

de persoon van mijn voorganger, begin januari 2003 direct overleg gevoerd met het bestuur van het 

Bureau Jeugdzorg en het Ministerie van Justitie. Toen zijn afspraken gemaakt over het bijstellen van de 

begroting en het opstellen van een plan van aanpak om de tekorten weg te werken. 

Tussen januari en eind maart hebben daarover verschillende gesprekken plaatsgevonden. Het bestuur 

en de directie van het Bureau Jeugdzorg stelden namelijk telkens dat zij een kwalitatief verantwoorde 

begroting en plan van aanpak moesten indienen. Zij stelden dat zij geen begroting op nul konden maken 

omdat op die basis in kwalitatieve en kwantitatieve zin geen goede hulp kan worden geboden. Dat 

betekent dat de ingediende plannen niet voldeden aan de eisen van het Ministerie en de provincie. De 

herziene begroting, die begin maart gereed was, liet zien dat er een tekort zou zijn van €€ 32.000,- op 

het provinciedeel en ruim €€ 400.000,- op het Justitiedeel.  

Het feit dat het Bureau Jeugdzorg bij herhaling niet in staat is gebleken een sluitende begroting en een 

adequaat plan van aanpak op te stellen was zodanig zorgwekkend, dat het college van Gedeputeerde 

Staten op 1 april schriftelijk over de financiële knelpunten werd geïnformeerd. Dat bericht is direct ter 

kennisname aan de toenmalige commissie FZWE gestuurd voor agendering op 23 mei. Op 13 juni is dit 

agendapunt als bespreekpunt wederom aan de orde geweest in de commissie FZWE. Ook daar en 

tevens in de vergadering van 14 of 15 mei heeft dit college aangegeven dat sprake was van een tekort 

en er zorg was over de financiële situatie bij het Bureau Jeugdzorg, grote zorg. 

In de commissievergadering van 13 juni is aangegeven dat wij, in tegenstelling tot de reguliere 

systematiek die wij hanteren, namelijk het afwachten van een formele, vastgestelde jaarrekening en op 

basis daarvan reageren, het Bureau Jeugdzorg hebben gevraagd ons kwartaalrapportages aan te 

leveren opdat wij in-zicht zouden hebben in het te verwachten tekort in 2003. 

Vanaf april 2003 tot het uitvoeren van de maatregelen, die geleid hebben tot dat onderzoek van Deloitte 

& Touche, vonden meerdere gesprekken plaats tussen het college en het bestuur van het Bureau 

Jeugdzorg. Het Ministerie van Justitie was daarbij nadrukkelijk betrokken en heeft in die fase een aantal 

malen aan-gegeven – let wel: toen was er nog steeds sprake van dat de provincie vanaf 1 januari 

verantwoordelijk zou zijn – dat wat haar betreft de boel wel failliet kon gaan. Wij hebben heel hard 

moeten knokken om dat in ieder geval niet te laten gebeuren, want vanaf 1 januari was het niet meer 

haar business, maar wel de onze. De tekorten zaten in het deel van Justitie en wij hebben vanaf het 

begin duidelijk gemaakt dat het Ministerie verantwoordelijk was voor het grootste deel van het tekort. Wij 

hebben het Ministerie de ernst van de situatie zeer regelmatig kenbaar gemaakt en ik merk in de richting 

van de heer Crebas op dat wij de confrontatie met het Ministerie wel degelijk zijn aangegaan. 

Op 15 augustus 2003 kregen wij de financiële halfjaarlijkse rapportage waaruit wederom bleek dat 

sprake was van een hachelijke financiële situatie. Gelet op de in 2002 ontstane tekorten en het uitblijven 

van een betrouwbare begroting en een plan van aanpak hadden wij geen vertrouwen meer in het 

zelfoplossend vermogen van het bestuur en de directie van het Bureau Jeugdzorg. 

Daarbij kwam dat een kredietfaciliteit voor het Bureau Jeugdzorg door de bank zou worden ingetrokken.  
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Het proces kwam daardoor in een stroomversnelling. Wij hebben op dat moment, vanwege de ernst van 

de financiële problematiek, gemeend snelle en adequate maatregelen te moeten nemen. In opdracht 

van de provincie en uiteraard na afstemming met de Ministeries van Justitie en VWS hebben wij op 9 

september besloten een extern onderzoek te laten doen. Dit besluit is ter bespreking aan de commissie 

samenleving aangeboden. Vooruitlopend op die bespreking is de commissie op 10 september, de dag 

daarna, reeds door mij geïnformeerd over de besluitvorming en de voornemens. 

Het onderzoeksrapport is medio oktober zowel met de overheden als met het bestuur van het Bureau 

Jeugdzorg besproken. Gezien de ernst van de uitkomsten van het onderzoek eisten de betrokken over-

heden – Justitie, VWS en de provincie – per direct ingrijpende maatregelen van het bestuur van het 

Bureau Jeugdzorg. Aangezien het bestuur van het Bureau Jeugdzorg akkoord ging met de bevindingen 

in het onderzoek heeft het op 22 oktober besloten de directeur ontslag aan te zeggen en heeft de 

voorzitter besloten af te treden. Gelet op de complexiteit van de zaak hebben wij dat op 23 oktober 

wereldkundig gemaakt. 

Vervolgens hebben wij het rapport naar aanleiding van het externe onderzoek en de door het college op 

4 november genomen besluiten op 4 november ter bespreking aan de commissie samenleving aan-

geboden, uiteraard vertrouwelijk omdat in dat rapport nogal wat persoonlijke notities waren opgenomen. 

In de commissievergadering van 19 november is de financiële situatie van het Bureau Jeugdzorg 

besproken. Dat betekent dat er nagenoeg in elke commissie in welke vorm dan ook aandacht is besteed 

aan de situatie van de jeugdzorg, dan wel specifiek het Bureau Jeugdzorg en het op geen enkel moment 

is voorgekomen dat informatie die aan de Staten verstrekt had moeten worden niet aan de Staten is 

verstrekt. Nog belang-rijker vind ik het te benadrukken dat het college heel adequaat heeft gehandeld. 

De situatie op dat moment vroeg dat ook van ons. 

De heer Crebas heeft gezegd dat harde cijfers ontbreken, 40% fictief zou zijn en de wachtlijsten niet 

precies zijn te kwantificeren. Die 40% is door het Ministerie van VWS overgenomen in haar argumentatie 

om ons extra middelen te doen toekomen. Dat er landelijk geen evenwichtigheid is voor wat betreft 

registratie-systemen en het bijhouden van wachtlijsten en op het gebied van de jeugdzorg een verdere 

afstemming noodzakelijk is, moge helder zijn. Dat heb ik al aangegeven. Dat is een proces waarmee de 

instellingen zijn begonnen en dat niet van de ene dag op de andere tot een sluitend geheel kan leiden. 

Over de betrokkenheid van de cliënten heb ik al het nodige gezegd. 

Door de LPF-fractie is terecht opgemerkt dat op het gebied van de jeugdzorg heel nadrukkelijk voor 

kwali-teit is gekozen. Dat blijkt uit landelijke benchmarkings, waarbij de jeugdzorg in Flevoland er in 

kwalitatief opzicht heel goed vanaf komt. Het Bureau Jeugdzorg moet echter een andere koers gaan 

varen en wij hebben gezegd dat niet meer mag worden uitgegeven dan het Bureau Jeugdzorg 

binnenkrijgt, wat betekent dat het Bureau Jeugdzorg voor wat het kwaliteitsaspect betreft terug zal 

moeten en bezien zal moeten worden of wel zo efficiënt mogelijk wordt gewerkt.  

Hoeveel tijd wordt aan directe en indirecte hulp besteed? Is sprake van boventallige formatie? Is er te 

veel management? Al die vragen maakten deel uit van de onderzoeksopdracht die wij aan Deloitte & 

Touche hebben gegeven en naar aanleiding daarvan zijn aanbevelingen gedaan. Natuurlijk gaat in 

eerste instantie het Bureau Jeugdzorg met die aanbevelingen aan de slag, maar uiteraard nemen wij die 

aanbevelingen ook ter harte. Mogelijk zijn die aanbevelingen zelfs transformeerbaar voor de hele 

jeugdzorgsector. 

Ik ben het absoluut niet eens met de opmerking dat eerst orde op zaken moet worden gesteld en niet 

langer geld in het Bureau Jeugdzorg moet worden gestoken. Het gat is dermate groot dat hetgeen wij nu 

doen minimaal is. In de commissie is door een aantal Statenleden zelfs gezegd dat wij veel te weinig 

doen. Ik heb dat ook van de PvdA-fractie gehoord. Dat is ook zo. Als wij meer ruimte zouden hebben 

gehad, zouden wij de Staten graag hebben voorgesteld meer geld voor de jeugdhulpverlening te 

reserveren, maar wij moeten nu eenmaal keuzen maken en meer ruimte is er niet. 

Het imago van de jeugdzorg wordt door dit alles geen goed gedaan. Eerder in mijn betoog heb ik gezegd 

dat de jeugdzorg in Nederland nog in een ontwikkelingsfase verkeert. Ik wil absoluut niet zeggen dat wij 

het in Flevoland fantastisch voor elkaar hebben, maar ik wil wel benadrukken dat wij in Flevoland een 

paar stappen verder zijn dan de andere provincies. Wij hebben al een gefuseerd Bureau Jeugdzorg en 

er zijn goede contacten tussen de diverse instellingen. Wij hebben er maar een beperkt aantal en zij 

hebben regulier contact met het oog op de afstemming. Dat betekent dat wij goed op weg zijn. 

De SGP-fractie heeft aandacht gevraagd voor de gezinscoach. Ik heb al toegezegd dat wij de 

gezinscoach bij de betrokken instellingen nadrukkelijk onder de aandacht zullen brengen als één van de 

mogelijkheden die bij de uitvoering kunnen worden betrokken. Wij hebben dat al gedaan. 

De SGP-fractie heeft terecht aan de verantwoordelijkheid van het rijk gerefereerd. Wij zullen binnen die 

gegevens en binnen de kaders van wat wij te weinig van het rijk krijgen proberen zo optimaal mogelijk te 

opereren. Een goede ketenbenadering is daarbij heel belangrijk. Dat betekent betrokkenheid van de 

eerste lijn en afstemming met het onderwijs. Daarbij zal absoluut de prioriteit moeten worden gelegd, 

zodat de hulp zo dicht mogelijk bij de doelgroep kan blijven. Daar gaat het immers om. 
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Helaas heeft  een redelijk grote groep jongeren in onze provincie zorg nodig. Dat betekent dat wij alles 

moeten doen wat in ons vermogen ligt om de zorgverlening zo optimaal mogelijk voor elkaar te krijgen. 

Het college steekt daarin veel tijd en energie en wij zitten er bovenop opdat de jeugdhulpverlening zo 

optimaal mogelijk wordt uitgevoerd. 

Tot zo ver, mijnheer de voorzitter. 

 

De voorzitter: Wilt u meteen op de moties reageren? 

 

De heer Bos (Gedeputeerde): Ik denk dat mijn betoog voldoende duidelijk heeft gemaakt hoe ik denk 

over de motie van de heer Crebas. Ik betreur het dat hij deze motie heeft ingediend. 

In antwoord op de motie van de ChristenUnie wil ik naar voren brengen dat de besluitvorming over het 

voorstel als Staten iets te gaan onderzoeken aan de Staten is. Ik kan de Staten wel adviseren. Naar mijn 

mening is zo’n onderzoek op dit moment niet nodig. Ik zal vertellen waarom niet. In de motie waaraan 

mevrouw Soudain refereerde hebben de Staten het college opdracht gegeven hetgeen bijna letterlijk in 

de motie van de ChristenUnie staat uit te voeren. Die motie is breed door de Staten aanvaard en zoals 

gezegd hebben wij morgen een eerste gesprek met het Limburgse onderzoeksbureau. Eerder konden 

wij dat niet regelen. Wij zullen in overleg met dit bureau bezien wat zo’n onderzoek kan opleveren en 

uiteraard zullen wij dat naar de Staten communiceren. Wij willen daarover ook overleggen met de 

betrokken instellingen en ik denk dat de Staten de instellingen, dat bureau en het college daarvoor 

ruimte moeten geven. Daarnaast wil ik erop wijzen dat wij al een onderzoek bij het Bureau Jeugdzorg 

hebben laten doen en uit dat onderzoek zeer veel goede conclusies en aanbevelingen zijn 

voortgekomen. Die aanbevelingen zullen door het Bureau Jeugdzorg worden gevolgd en ik heb al 

gezegd dat sommige van die aanbevelingen transformeerbaar zijn naar de rest van de jeugdzorg. In de 

komende tijd zullen wij daarmee absoluut ons voordeel kunnen doen. Ik heb al gezegd dat wij een extern 

bureau hebben gevraagd te onderzoeken of wij intern voldoende geëquipeerd zijn om de nieuwe wet te 

kunnen uitvoeren. Dat bureau zal onderzoeken wat in dit huis de optimale bezetting moet zijn opdat wij 

in inhoudelijk, organisatorisch en financieel toezicht kunnen houden op het Bureau Jeugdzorg en de 

andere instellingen. 

In de commissie heb ik al gemeld dat wij een monitoring- en toetsingsysteem hanteren en de Staten 

zullen voorleggen hoe dat eruit ziet. Uiteraard gaan wij dat volgen. Het college vindt dat zo belangrijk 

omdat de decentralisatie van de jeugdzorgtaak één van de eerste grote decentralisaties van taken door 

het rijk is. Het is het college heel veel waard dat wij een en ander op een goede manier uitvoeren. 

Daarom hebben wij tegen de instellingen gezegd dat wij hen in de eerste twee jaar niet zullen volgen 

zoals wij normaliter gesubsidieerde instellingen volgen. Normaliter wordt een subsidieaanvraag 

ingediend en subsidie ver-leend en alleen als er aanleiding toe is wordt door ons nadere informatie 

gevraagd. Zo niet, dan wachten wij de jaarrapportages af. Deze instellingen zullen wij veel nadrukkelijker 

volgen, zowel voor wat betreft de inhoud van hun werk als voor wat betreft hun financiële huishouding. Ik 

denk dat dat meer dan voldoende zal zijn en wij de boel samen met de jeugdzorg heel goed in de gaten 

zullen kunnen houden. Uiteraard hebben wij ook nog het voorstel van mevrouw Binnerts de jeugdzorg 

elke maand voor de commissie samenleving te agenderen. 

 

De voorzitter: Als voorzitter van de Staten wil ik nog even ingaan op de twee moties die betrekking 

hebben op het doen van onderzoek. 

Allereerst wil ik de Staten erop wijzen dat de instelling van een commissie van welke aard dan ook bij 

ver-ordening en niet bij besluit van de Staten geschiedt. Als deze moties aangenomen worden, kunnen 

zij hooguit worden gezien als een opdracht aan uzelf of aan het presidium te komen met een voorstel tot 

het vaststellen van een verordening waarmee de desbetreffende commissie wordt ingesteld en waarin 

haar taakomschrijving wordt weergegeven. De overwegingen in de moties kunnen daarvoor een basis 

zijn. Nogmaals: een commissie kan alleen bij verordening door de Staten worden vastgesteld en in die 

ver-ordening hoort een heldere taakomschrijving, een beschrijving van de samenstelling en de wijze 

waarop de commissie wordt ingevuld enzovoorts, te worden aangegeven. Daarnaast moet de opdracht 

daarin natuur-lijk helder worden geformuleerd en dient daarop, zoals in de wet omschreven, een 

toelichting te worden gegeven. 

Ten tweede wil ik naar voren brengen dat door de indieners van de moties helderheid moet worden ver-

schaft over wat voor soort commissie zij bedoelen. In tweede termijn wil ik graag van de indieners horen 

of mijn interpretatie juist is dat de commissie waarop in de motie van de ChristenUnie wordt geduid een 

commissie-ad hoc ex artikel 82 van de Provinciewet is, die gericht is op het onderzoeken van toekomstig 

beleid. Dat is iets anders dan een onderzoekscommissie/enquêtecommissie, die gebaseerd is op artikel 

151a van de Provinciewet. 

Over de status van de commissie moet helderheid bestaan. Als de Staten besluiten zo’n commissie in te 

stellen en het presidium dan wel de griffier te vragen een voorstel daarvoor voor te bereiden moet exact 

bekend zijn wat voor soort commissie wordt bedoeld. 
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In de motie van D66 wordt naar ik veronderstel, gezien de formulering van het dictum waarin gesproken 

wordt over de evaluatie van de kwaliteit van de regiefunctie tot op heden, gedoeld op een onderzoeks-

commissie/enquêtecommissie zoals bedoeld in artikel 151a van de Provinciewet, maar het kan zijn dat 

dat niet beoogd is. Als dat zo is, hoor ik dat graag. 

Er is een groot verschil. Ik zal een voorbeeld noemen. In het ene geval kunnen mensen worden 

gedwongen voor de commissie te verschijnen, in het andere geval niet. Als dat niet goed in de 

verordening wordt vastgelegd, kan de commissie haar werk niet goed doen. Ik leg dit aan u voor in mijn 

voorlichtende rol als voorzitter van de Staten. 

Wij zijn nu toe aan de tweede termijn van de zijde van de Staten. 

 

Mevrouw Joosse: Mijnheer de voorzitter. Ik wil u vragen de vergadering een kwartier te schorsen. 

 

De voorzitter: Wil de heer Ruifrok een soortgelijke vraag stellen? 

 

De heer Ruifrok: Ja, mijnheer de voorzitter. Ik wil u ook verzoeken de vergadering te schorsen omdat ik 

behoefte heb aan intern overleg in mijn fractie en mogelijk ook met een aantal collega-fractievoorzitters 

alvorens wij aan de tweede termijn beginnen. Een kwartier vind ik aan de korte kant en daarom wil ik u 

vragen … 

 

De voorzitter: Zal ik de vergadering tot kwart voor tien schorsen? 

 

De heer Ruifrok: Graag, mijnheer de voorzitter. 

 

De voorzitter: De vergadering is geschorst tot kwart voor tien. 

 

Schorsing. 

 

De voorzitter: De vergadering is heropend. 

 

Mevrouw Soudain: Mijnheer de voorzitter. Allereerst wil ik de Gedeputeerde hartelijk dankzeggen voor 

de beantwoording van de door mij gestelde vragen. 

Eén van mijn vragen heeft hij nog niet volledig beantwoord, namelijk mijn vraag over de ICT. De 

Gedeputeerde heeft gezegd dat het Ministerie van Justitie de grootste participant is in het Bureau 

Jeugdzorg. Mijn vraag is of ook Justitie een bijdrage heeft geleverd ten behoeve van dat onderdeel. 

Verder wil ik de Gedeputeerde hartelijk dankzeggen voor zijn voortvarende reactie op onze motie. Wij 

hebben van hem begrepen dat hij morgen al een gesprek zal hebben met een extern bureau, dat een 

onderzoek zal doen. De PvdA-fractie gaat akkoord met uw voorstel. 

Onze fractievoorzitter wil ook nog graag enkele opmerkingen maken. 

 

De heer Ruifrok: Ik wil namens mijn fractie graag op de ingediende moties reageren, mijnheer de 

voorzitter. 

In beide moties wordt gezegd dat wij een aantal zaken moeten onderzoeken. In dit verband zou ik de 

woorden willen citeren die Gedeputeerde Bos zojuist gebruikte, namelijk “niet nodig”. Mijn fractie deelt 

die mening. 

In de discussie zijn elementen naar voren gekomen die het college en de Staten in hun controlerende 

taak voldoende handvatten verschaffen om op een juiste manier met deze problematiek te kunnen 

omgaan. Ik zal ze even in volgorde noemen. Allereerst wil ik de uitvoering noemen van de door mijn 

fractie bij de algemene beschouwingen ingediende motie over de inzet van externe deskundigheid bij het 

Bureau Jeugdzorg, gericht op efficiency en wachtlijstbegeleiding. Ten tweede noem ik de aanbevelingen 

in het  nog vertrouwelijke rapport van Deloitte & Touche. Een aantal van die aanbevelingen heeft 

betrekking op de verbetering van werkwijzen. Ten derde noem ik de externe expertise die het college 

zelf heeft aan-gevraagd over de interne zaak van de provincie en ten vierde noem ik het systeem van 

monitoring en toezicht, waarover wij in de commissie nog uitvoerig zullen spreken. Dat betekent dat er 

op dit moment zowel qua aanpak als qua helderheid en doorzichtigheid en de wijze waarop de Staten in 

staat geacht worden hun controlerende taak uit te oefenen naar onze mening voldoende instrumenten 

voorhanden zijn om de hoop te kunnen uitspreken dat wij dit proces zullen kunnen beheersen. Daarom 

zeggen wij dat de moties niet nodig zijn. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Mag ik de aandacht van de heer Ruifrok vragen voor een 

“ten vijfde”? Het zou zo kunnen zijn dat het vanuit onze volksvertegenwoordigende rol – die rol vervullen 

wij ook – verstandig is in commissieverband met het veld te praten over de vraag hoe men de toekomst 

ziet.  
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In de afgelopen jaren hebben wij dat alleen individueel gedaan. Zou een dergelijke benadering niet bij-

dragen aan een beter beeld bij de Staten? Dit kan een ondersteuning zijn van het beleid van de Gedepu-

teerde, dat erop is gericht tot een betere oplossing te komen. De heer Ruifrok kijkt vooral naar onze 

controlerende rol, maar wij hebben ook nog een andere rol te vervullen. 

 

De heer Ruifrok: In reactie op de woorden van de heer Van Daalen ook een “ten vijfde” van mijn kant. Ik 

ben van mening dat de Staten uitermate voorzichtig moeten zijn met het op de stoel van het college van 

Gedeputeerde Staten gaan zitten. 

 

De heer Van Daalen: Dat is niet wat ik bedoel. 

 

De heer Ruifrok: Ik vind dat dat het risico is als wij ten overvloede, bovenop de reeds genomen maat-

regelen, besluiten een onderzoek in te stellen zoals in de moties is omschreven. 

De heer Van Daalen heeft gezegd dat de Staten hun kaderstellende rol, ook op het punt van de jeugd-

hulpverlening, beter kunnen uitbuiten en in een beter, intensiever, contact met de samenleving en de 

daarin werkzame organisaties invulling kunnen geven aan hun kaderstellende taak en wij dus in het 

kader van de nieuwe Wet op de Jeugdhulpverlening redenen hebben om ons daarop te bezinnen. In dat 

opzicht vindt hij onze fractie aan zijn zijde. Dat is iets anders dan het onderzoek waarover in de moties 

wordt gesproken. 

 

De heer Van Daalen: Volgens mij komt de motie volledig tegemoet aan hetgeen u zegt te willen. 

 

De heer Ruifrok: Nee, ik ben van mening dat in de motie de huidige gang van zaken en de beoordeling 

daarvan te veel gekoppeld zijn aan hetgeen wij als wenselijk beeld voor de toekomst, in meer algemene 

termen, vanuit onze politieke verantwoordelijkheid zouden moeten formuleren. Dat kan voor u niet 

voldoende zijn, maar voor mij is dat een heel essentieel verschil. 

 

De heer Van Daalen: Het is natuurlijk wel zo dat je, als je naar de toekomst wilt kijken, het verleden moet 

kennen. Als je het verleden niet kent, kun je verkeerde keuzen maken. Wij moeten niet naar het verleden 

kijken om te zien of wij klapjes kunnen uitdelen, wij kijken daarnaar om te kunnen beoordelen hoe wij het 

in de toekomst beter kunnen doen. 

 

De heer Ruifrok: Dat is mij volstrekt helder, maar dat lesje uit het verleden krijgen wij volgens mij in 

voldoende mate op tafel. 

Over de motie van afkeuring van D66, die over het informatiebeleid van het college gaat, kan ik uiterst 

kort zijn. Ik verwijs naar het betoog van de Gedeputeerde, die heeft aangegeven in welke 

chronologische volgorde is gewerkt en op welke momenten het college de Staten informatie heeft 

verschaft. Uit zijn betoog blijkt heel duidelijk dat de termijnen tussen het moment waarop het college 

werd geïnformeerd en stappen heeft ondernomen en het moment waarop de commissies daarbij werden 

betrokken heel kort zijn. Daarom ben ik van mening dat niet in termen van “verwijtbaarheid” en “eens en 

nooit weer” mag worden gesproken. Mijns inziens is er geen enkele reden om het college ervan te 

betichten dat het de Staten geen adequate informatie heeft verschaft. Mijn fractie heeft met verbazing 

kennisgenomen van deze motie en wij zullen haar niet ondersteunen. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Mijnheer de voorzitter. Ik ben hier vanavond naartoe gekomen in de 

veronderstelling dat wij zouden spreken over het aangekondigde agendapunt en ben er niet van 

uitgegaan dat wij ook zouden spreken over zaken waarover wij zelfs in beslotenheid nog niet in de 

commissie hebben gesproken. De fracties die daarop zijn ingegaan heb ik niet gehoord over de 

hoofdlijnen van het beleid op het gebied van de jeugdzorg, maar wellicht staan ons in de tweede termijn 

nog verrassingen te wachten. De nacht is nog lang! 

Mijn fractie is onder de indruk van de gedegenheid waarmee de heer Bos de Staten in de afgelopen 

uren heeft geantwoord en duidelijk heeft gemaakt dat geen sprake is geweest van het achterhouden van 

informatie, zoals in de motie van D66 wordt gesuggereerd, niet in de afgelopen maanden en ook niet in 

de maanden daarvoor. De heren De Graaf en Bos hebben de commissie wel degelijk regelmatig over de 

ontwikkelingen geïnformeerd. 

De Gedeputeerde heeft gewezen op het feit dat de middelen op dit moment niet toereikend zijn en 

wellicht ook op de lange termijn niet toereikend zullen zijn. Wij zijn het eens over de terminologie als het 

gaat om cofinanciering of voorfinanciering. Ik heb gezegd dat wij er de voorkeur aan geven de term 

voorfinanciering te gebruiken om heel nadrukkelijk aan te geven dat de provincie niet van zins kan zijn 

heel lang bij te dragen. Of dat nodig is of niet doet er niet zo veel toe. Het rijk mag niet op het idee 

komen dat het vanzelfsprekend is dat de provincie Flevoland extra middelen bijdraagt.  

 

 

Of dat vanzelfsprekend is maken wij zelf wel uit, dat behoeft een ander niet voor ons te doen. 
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Ik ben er blij om dat de Gedeputeerde heeft toegezegd dat de jeugdzorg in de komende maanden - dat 

behoeft niet tot in de eeuwigheid te gebeuren - als vast agendapunt op de agenda van de commissie zal 

worden opgenomen. Over uw hoofd heen wil ik de voorzitter van de commissie vragen of hij daartoe ook 

bereid is. 

In de beantwoording door het college is naar voren gekomen dat – laat ik het algemeen houden - 

gesubsidieerde instellingen in staat zijn bij banken kredieten te krijgen zonder dat de provincie daarvan 

op de hoogte is. Ik kan u melden dat mijn collega Van Amerongen de volgende week in de commissie 

bestuur graag over dit onderwerp wil spreken en daarom nodig ik de voorzitter van de commissie 

bestuur uit dit onderwerp op de agenda voor die vergadering te zetten. De heer Van Amerongen wil in 

de commissie bestuur graag spreken over een eventuele aanpassing van de Algemene 

Subsidieverordening om te voorkomen dat de provincie niet op de hoogte is van het feit dat instellingen 

kredieten bij banken aanvragen zonder dat de provincie daarvan op de hoogte wordt gesteld. 

Met betrekking tot motie A hebben wij hetzelfde overwogen als de fractie van de PvdA, maar wij hebben 

nog één aanvullende overweging, die los staat van hetgeen u hebt uitgelegd over de procedures die 

nodig zijn om tot een commissie van onderzoek/enquêtecommissie te komen. In de motie wordt 

geconstateerd dat onderzocht moet worden of de afdeling SPV, de provincie, voldoende voorbereid is op 

de taken die zij bij de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de Jeugdhulpverlening krijgt. Dat leidt een 

beetje naar het punt dat al in de commissie aan de orde is geweest, namelijk de personele bezetting van 

de afdeling SPV.  

Ik heb het gevoel dat, als wij een commissie instellen die in april moet rapporteren, door de Statenleden 

keihard zal moeten worden gewerkt, maar daar zijn wij geen van allen bang voor. Daarnaast zal echter 

geweldig veel bijstand gegeven moeten worden aan de leden van die commissie door dezelfde afdeling 

SPV, terwijl wij het nodig vinden dat de mensen van die afdeling zich zo veel mogelijk met de jeugdzorg 

bemoeien … 

 

De heer Van Daalen: Dat is een veronderstelling die mevrouw Binnerts nergens op kan stoelen. Dat is 

niet wat in de motie staat. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: In de motie wordt gesproken over een commissie van onderzoek, 

bestaande uit Statenleden. 

 

De heer Van Daalen: U betrekt de afdeling SPV er ook bij en daarover wordt in de motie niet gesproken. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Waar wilt u uw informatie vandaan halen? 

 

De heer Van Daalen: Dat staat wel in de motie. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben het idee dat bij zo’n commissie veel 

ambtelijke bijstand komt kijken, bij de voorbereiding alleen al, en daarom vinden wij het instellen van 

zo’n commissie geen goed idee. Daarnaast ondersteunen wij de argumenten die de heer Ruifrok heeft 

genoemd om deze motie niet te steunen, namelijk dat bij de behandeling van de begroting al is ingegaan 

op een aantal van de punten die in de motie zijn omschreven. 

Ik kom bij de motie van afkeuring van D66. Ik heb met bewondering geluisterd naar het betoog van de 

heer Bos. Naar mijn mening heeft hij ons op uitstekende wijze geïnformeerd en heeft hij zich in 

buitengewoon korte tijd heel goed in dit dossier ingewerkt. Mijns inziens valt dan ook weinig af te keuren. 

D66 heeft ook gevraagd om een commissie die de kwaliteit van de regiefunctie moet evalueren - daarbij 

heb ik geen definitie, geen criteria, helemaal niets gezien - en vervolgens aanbevelingen zal moeten 

opstellen voor de toekomst indien daartoe aanleiding bestaat. Als je betwijfelt of er aanleiding is tot het 

opstellen van aanbevelingen is het instellen van een dergelijke commissie absoluut overbodig en mijn 

fractie zal deze motie daarom niet steunen. 

  

Mevrouw Hasper-Wolters: Mijnheer de voorzitter. Allereerst wil ik de Gedeputeerde dankzeggen voor 

zijn uitvoerige en gedegen beantwoording. 

Er is één punt waarop ik wil terugkomen. De Gedeputeerde heeft aangegeven dat het erg moeilijk is de 

jeugd bij een en ander te betrekken. Ik wil hem erop wijzen dat ik afgelopen maandag erg onder de 

indruk was van de bijdragen van jongeren van tussen de twaalf en zestien jaar, die spraken over jeugd-

toezichthouders, jeugdeffectrapportages en jongeren met een handicap. Daarom wil ik de Gedeputeerde 

verzoeken te blijven proberen de jeugd bij het beleid te betrekken. 

De Gedeputeerde heeft aangegeven dat vele zaken op de rol staan en hij voor wat de jeugdzorg betreft 

zeer alert is. Ook heeft hij toegezegd de commissie maandelijks van de ontwikkelingen op de hoogte te 

zullen houden. Mijn fractie is er blij om dat zij op die manier de vinger aan de pols kan houden. 
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Om de vergadering niet langer te maken dan nodig is wil ik over de moties opmerken dat mevrouw 

Binnerts min of meer gezegd heeft wat ik daarover had willen zeggen. 

Over motie A van de ChristenUnie wil ik nog opmerken dat wij bij zoiets de ondersteuning van het 

ambtelijk apparaat nodig hebben en ik mij afvraag hoe hard wel niet zal moeten worden gewerkt om al in 

de maand april met een rapportage te kunnen komen. 

Wij zijn tevreden met de beantwoording door de Gedeputeerde, die ons heeft toegezegd dat wij de 

vinger aan de pols kunnen blijven houden en gaan akkoord met de vaststelling van het Provinciaal 

Beleidskader Jeugdzorg alsmede het Provinciaal Uitvoeringsprogram. 

 

Mevrouw Joosse: Mijnheer de voorzitter. Ook ik wil de Gedeputeerde dankzeggen voor zijn uitgebreide 

beantwoording. Over de vraaggerichtheid van het beleidskader blijven wij van mening verschillen. 

Het betrekken van de jeugd bij het aanbod van zorg is een knelpunt. De Gedeputeerde heeft 

aangegeven dat het voor jongeren erg moeilijk is hun behoeften te verwoorden. Desondanks ben ik van 

mening dat wij daarvoor aandacht moeten hebben en die aandacht mis ik in het beleidskader. 

U, mijnheer de voorzitter, hebt toegelicht dat verschillende commissies kunnen worden ingesteld. Wij 

hebben inderdaad een commissie voor ogen die gericht is op het toekomstig beleid, een commissie ex 

artikel 82. In mijn eerste termijn heb ik gewezen op de verantwoordelijkheden die de provincie bij de 

inwerkingtreding van de Wet op de Jeugdzorg zal krijgen. Wij moeten weten waarvoor wij verantwoor-

delijk worden. Uit het veld hebben wij berichten gekregen die erop duiden dat het op het gebied van de 

jeugdzorg rammelt en wij hebben het rapport gelezen dat door de vier landelijke Hoofdinspecties over de 

jeugdzorg is opgesteld, waaruit blijkt dat op dat gebied van alles misgaat. Mede in het licht daarvan is 

het voor de Staten heel belangrijk te weten waarvoor de provincie verantwoordelijk wordt. Dit is voor 

Provinciale Staten een heel belangrijk terrein, dat wij in het dualistische systeem kunnen aangrijpen om 

kaders vast te stellen en te bepalen of wordt voldaan aan het aanbod dat er naar de mening van het veld 

zou moeten zijn. Als wij dat weten, kunnen wij richting het college een positief advies geven. Dat is onze 

motivatie om met deze motie te komen. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Ik wil reageren op de motie van afkeuring van de fractie van 

D66. Gelet op de “verdediging” van wethouder Bos zijn naar de mening van onze fractie alleen compli-

menten aan de orde voor de wijze waarop hij in dit proces heeft geopereerd. 

De beantwoording van de Gedeputeerde, die naar de mening van mevrouw Binnerts uren heeft geduurd, 

was naar mijn mening zo “to the point” dat die tijd voor mij vrij snel is omgegaan. De door de Gedepu-

teerde gegeven informatie brengt onze fractie ertoe de motie van D66 niet te ondersteunen. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Mijnheer de voorzitter. Mag ik de heer Van Daalen via u herinneren aan 

zijn functie als voorzitter van de commissie samenleving? Ik heb die voorzitter via u een vraag gesteld. 

 

De heer Van Daalen: Ik zal deze vraag via u beantwoorden, mijnheer de voorzitter. 

Zoals mevrouw Binnerts weet staat het onderwerp jeugdzorg al een half jaar op de agenda van de 

commissie samenleving en dat onderwerp zal daarop blijven staan. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Mag ik daaruit afleiden dat het rapport van Deloitte & Touche in de 

komende commissievergadering ter besloten bespreking op de agenda zal staan? 

 

De voorzitter: Ik denk dat dat deels afhankelijk is van de Gedeputeerde. Dat rapport moet eerst 

bespreek-baar verklaard worden. Misschien kan de Gedeputeerde deze vraag zo dadelijk 

beantwoorden. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Ik vraag om een besloten, een vertrouwelijke, bespreking. 

 

De voorzitter: Dat begrijp ik. Ik ga ervan uit dat de Gedeputeerde daarop zo dadelijk een reactie zal 

geven. 

 

De heer Van Daalen: Het lijkt mij verstandig dat de Gedeputeerde dat doet en daarna door het presidium 

een besluit wordt genomen. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Ik wil namens de GroenLinks-fractie een aanvulling naar voren 

brengen. Ook onze fractie wil de Gedeputeerde dankzeggen voor zijn gedetailleerde beantwoording. Dat 

meen ik oprecht. 

Tegelijkertijd blijft de echo klinken van de behandeling van de Voorjaarsnota. De informatie die nu is 

gegeven was toen al bekend, maar de daarover door mij en andere fracties gestelde vragen zijn toen 

niet beantwoord omdat zaken nog in onderzoek zouden zijn. De term “professionalisering van de 

organisatie” was destijds het camouflerend jargon om veronderstelde of feitelijk bekende problemen te 

maskeren. Hoewel wij allen achting hebben voor de “eagerness” waarmee de Gedeputeerde… 
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Mevrouw Binnerts-de Jonge: Wilt u uw laatste opmerking herhalen? U sprak over camouflerend jargon… 

 

De heer Schaap: Ik heb gezegd dat de term “professionalisering van de organisatie” in mijn optiek als 

camouflerend jargon is gebruikt. Er was immers bekend dat het nodige mis was. Begrijpt u wat ik 

bedoel? 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Dat had een doel en dat doel hebt u ook genoemd. Ik wil dat graag nog 

een keer van u horen. 

 

De heer Schaap: In april, bij de behandeling van de Voorjaarsnota, was al bekend dat er veel mis was bij 

het Bureau Jeugdzorg, maar toen is uitsluitend gesproken in termen van “professionalisering van de 

organisatie”, wat onzes inziens een ontkenning was van een werkelijkheid die op dat moment bij de 

bevoegde Gedeputeerde wel degelijk bekend was. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: De situatie bij het Bureau Jeugdzorg was ook bij de commissie bekend. De 

commissie is vanaf december geïnformeerd. 

 

De heer Schaap: Ik heb aangegeven dat veel informatie is gegeven. De vorige Gedeputeerde nam, als 

hij over dit onderwerp sprak, ook minstens vijftig minuten de tijd. Er is sprake van een parallel met deze 

Gedeputeerde. 

Wij hebben het gevoel dat dit beleidsterrein een enorme maatschappelijke urgentie in zich draagt en de 

merkwaardigheid zich voordoet dat er in iedere fractie wel iemand is die vanuit zijn beroepsachtergrond 

of als ervaringsdeskundige thuis is in deze materie. Het is wenselijk dat wij die informatie, betrokkenheid 

en kennis proactief inzetten. Wij nodigen de Gedeputeerde uit eerder en beter gebruik te maken van die 

kennis en betrokkenheid in de Statenfracties omdat wij het gevoel hebben dat hij ons achteraf heeft 

geïnformeerd zonder dat er klachten zijn over de ruimte die er zit en voor zichzelf graag een vrij 

speelveld creëert door de Staten niet te informeren over dan wel te betrekken bij ingrijpende 

beslissingen die worden genomen. In eerste termijn heb ik gevraagd … 

 

De heer Ruifrok: Naar mijn mening gaat de heer Schaap zelfs verder dan het gestelde in de motie van 

afkeuring van D66. Als hij werkelijk meent wat hij over de intenties van de Gedeputeerde heeft gezegd, 

moet hij dat met feiten onderbouwen. Ik vind het kwalijk dat de heer Schaap deze veronderstelling 

uitspreekt zonder haar te onderbouwen. 

 

De heer Schaap: Ik stel voor de notulen van de behandeling van de Voorjaarsnota erbij te nemen. Op dit 

moment heb ik die notulen niet bij de hand. 

Ik heb de Gedeputeerde uitgenodigd proactief gebruik te maken van de betrokkenheid, deskundigheid 

en ervaring binnen de fracties, waarbij zij niet alleen achteraf geïnformeerd worden over … 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Mijnheer de voorzitter. Wij zitten bijeen om de politieke relevantie van de 

voorstellen van het college te bekijken en niet om professionele kennis, ervaring of wat dan ook in te 

zetten. Dat is onze taak niet. 

 

De heer Schaap: Ik wil graag mijn betoog afmaken.  

Wat dit punt betreft zal ik het kort houden. Het is wel degelijk relevant dat de Staten van mening zijn dat 

er een relatie ligt tussen de wijze waarop zij geïnformeerd worden, de betrokkenheid bij het thema en de 

maatschappelijke urgentie daarvan. 

 

De voorzitter: Dat moet nog blijken. 

 

De heer Schaap: Dat kan ik niet ontkennen. 

Zoals mevrouw Binnerts stelde vraagt u ons inderdaad over het voorliggende voorstel te besluiten. Uit 

de beantwoording in eerste termijn naar aanleiding van de vragen van mijn fractiegenote heb ik 

begrepen dat, in tegenstelling tot wat de bedoeling was, de Gedeputeerde heeft geantwoord dat op het 

vlak van allochtonen sprake zal zijn van een specifieke intake. Wat hij daarover heeft gezegd wijkt af van 

hetgeen hij daarover eerder heeft gezegd. 

Ik zal nu ingaan op de besluiten die u ons vraagt te nemen. Wij vragen ons af of de bevindingen van 

Deloitte & Touche in het beleidskader jeugdzorg, bij het eerste punt, 2004, zijn verwerkt. Naar onze 

mening is dat niet het geval. Wij hebben daartoe geen enkele aanwijzing gehoord. Met andere woorden: 

het beleidskader is niet geactualiseerd. Tenzij u ons van het tegendeel kunt overtuigen… 

 

De heer Bos (Gedeputeerde): Dat is niet wat ik gezegd heb. Ik heb dat als aparte items genoemd. 
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De heer Schaap: Wij vragen ons af of de resultaten van het onderzoek in het beleid voor het volgend 

jaar zijn geïncorporeerd. Indien dat niet het geval is, zal onze fractie niet voor dit besluit stemmen en 

hetzelfde geldt voor de drie andere besluiten die u ons hebt voorgelegd. 

Hierbij wil ik het laten. Ik zal later op de moties ingaan. 

 

De voorzitter: Er is geen “later”, dit is uw laatste termijn. Als u iets over de moties kwijt wilt, moet u dat nu 

doen. 

 

De heer Schaap: Nee, dank u, mijnheer de voorzitter. 

 

De heer Leijten: Deze opmerking van de fractie van GroenLinks verbaast mij bijzonder. GroenLinks is in 

woorden heel scherp. Voor ons ligt een aantal moties waarop de reacties van de fracties wordt gevraagd 

en ik ga ervan uit dat de fractie van GroenLinks haar stemgedrag over de moties wil toelichten. Ik begrijp 

er niets van dat de heer Schaap wat de moties betreft “niet thuis” geeft. 

 

De voorzitter: Ik wijs erop dat het wel mogelijk zal zijn een stemverklaring af te leggen. Het afleggen van 

een stemverklaring is echter iets anders dan het reageren op een motie. Wil de heer Schaap op de uit-

daging van de heer Leijten ingaan? Ik constateer dat dat niet het geval is. 

 

De heer Crebas: Mijnheer de voorzitter. Allereerst wil ook ik de Gedeputeerde dankzeggen voor zijn 

betrokken en gedetailleerde betoog. Ik moet wel vaststellen dat wij ten aanzien van een aantal zaken 

perceptieverschillen blijven houden. Welke verschillen dat zijn wil ik nu graag toelichten. 

Eerst wil ik nogmaals proberen de Staten duidelijk te maken wat de achtergrond is van de in eerste 

termijn door mijn fractie ingediende motie van afkeuring. Bij de algemene beschouwingen van 14 en 15 

mei heeft niet alleen onze fractie, maar ook hebben andere fracties aangegeven dat zij zich zorgen 

maken over de ontwikkeling op het gebied van de jeugdzorg, met name voor wat betreft de besteding 

van middelen. In uw reactie daarop hebt u aangegeven dat inderdaad sprake was van problemen, maar 

hard wordt gewerkt aan de professionalisering en de mensen die bij de jeugdzorg betrokken zijn hun 

best doen. De notulen van de algemene beschouwingen teruglezend wil ik naar voren brengen dat ik 

niet twijfel aan de inzet van personen, maar wel wil benadrukken dat wij op dat moment onze zorgen 

naar voren hebben gebracht over de controle op de uitvoering. In mijn eerste termijn heb ik gezegd dat 

uw woorden op mij een uitwerking van politieke anesthesie hebben gehad in de zin van “de 

Gedeputeerde is hard aan de slag en dat redden wij”. Dat is misschien uw bekwaamheid. 

Ik moet toegeven dat ik de door de Gedeputeerde in detail geschetste weergave van de wijze waarop hij 

de Staten dan wel de commissies in formeel dan wel materieel opzicht heeft geïnformeerd niet kan 

bestrij-den, maar ik moet u zeggen dat bij lezing van het rapport van Deloitte & Touche bij mij het gevoel 

is ge-rezen dat sprake is van discrepantie tussen de berichtgeving in het kader van de algemene 

beschouwingen en de informatie daarna. In de laatste vergadering van de commissie samenleving heb 

ik u daarop aan-gesproken en tegen u gezegd dat mijn fractie het gevoel had onvoldoende te zijn 

geïnformeerd. Dat heb ik zelfs twee maal gezegd. Om u moverende redenen bent u daarop op dat 

moment niet ingegaan. 

Later is, bij contacten met u en met de ambtelijke staf, gezegd dat wij wel degelijk zijn geïnformeerd, 

waarop ik om de chronologie heb gevraagd omdat ik het onzin vond een motie van afkeuring in te 

dienen als daaruit zou blijken dat ik het fout had. De Gedeputeerde heeft het door mij gevraagde 

chronologische overzicht nu gegeven. Ik blijf staande houden dat de perceptie van urgentie van 

problemen sterk samen-hangt met de wijze waarop de Gedeputeerde de informatie heeft gepresenteerd. 

Desalniettemin trek ik, gegeven de inbreng van de Gedeputeerde, mijn motie van afkeuring in.  

Dat brengt mij op de andere motie… Heeft de PvdA-fractie moeite met het feit dat ik de motie heb 

ingetrokken? 

 

De heer Ruifrok: Zo verbaasd als ik was over het feit dat u die motie hebt ingediend, zo verbaasd ben ik 

over het feit dat u haar op basis van deze motivatie terugtrekt. Ik moet u echter zeggen dat ik eerder blij 

ben met deze actie dan dat ik daarmee moeite heb. 

 

De heer Crebas: In het licht van wat ik daarover zojuist heb gezegd kan ik uw verbazing niet plaatsen. Ik 

begrijp u echt niet. 

 

De heer Ruifrok: Misschien vereist mijn opmerking een nadere toelichting. In mijn optiek – misschien is 

dat een perceptieverschil tussen de heer Crebas en mij – is het indienen van een motie van afkeuring 

één van de allerzwaarste, zo niet het zwaarste politieke middel dat een fractie uit de kast kan trekken.  
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Een motie van afkeuring dien je alleen in als je daarvoor een gegronde reden hebt. Het aannemen van 

zo’n motie heeft immers zeer verstrekkende politieke consequenties. Als je zo’n motie indient en in 

discussie brengt, moet je je dat realiseren. Daarom ben ik hogelijk verbaasd over de motivatie die door 

de heer Crebas is aangevoerd voor het intrekken van de motie. Hij heeft gezegd dat het waarschijnlijk 

een kwestie van perceptie is. 

 

De heer Crebas: Ik moet u zeggen dat ik nog steeds achter de tekst van de motie van afkeuring sta. Wat 

daarin staat is een les voor ons en ook voor anderen. Wij kunnen onze politieke verantwoordelijkheid 

niet nemen als wij onvoldoende geïnformeerd zijn. Over de urgentie waarmee dat is gebeurd verschillen 

wij van perceptie. Dat houd ik staande. 

 

De voorzitter: Ik stel vast dat motie B is ingetrokken. 

 

Motie B maakt, ingetrokken zijnde, geen onderwerp meer uit van de beraadslagingen. 

 

De heer Crebas: Mijnheer de voorzitter. Ik kom nu op mijn motie van onderzoek. Ook de motivering voor 

het indienen van die motie houd ik staande. De Staten worden als volksvertegenwoordigers geconfron-

teerd met de spanningen op het gebied van de jeugdzorg en het maatschappelijke veld. Die spanningen 

voelen wij direct en intens en dat feit rechtvaardigt onze wens een betere kijk te hebben op de wijze 

waarop de provincie haar regiefunctie uitvoert. Na lezing van de motie van de ChristenUnie en con-

staterende dat de twee moties in elkaars verlengde liggen, trekken wij onze motie in tegen gunste van 

de motie van de ChristenUnie. Ik hoop dat dat de PvdA niet ten hoogste verbaast. 

 

Motie C maakt, ingetrokken zijnde, geen onderwerp meer uit van de beraadslagingen. 

 

De heer Demirbilek: Mijnheer de voorzitter. Ik wil graag mijn mening naar voren brengen over de motie 

van D66 de zojuist is ingetrokken.  

 

De voorzitter: Die motie is ingetrokken en maakt niet langer onderwerp uit van de beraadslagingen, maar 

ik zal met mijn hand over mijn hart strijken. Ik vind dat u de gelegenheid moet hebben uw gevoelens 

daarover kenbaar te maken. Omdat alle andere fracties zich daarover wel hebben kunnen uitspreken, 

vind ik dat u daarvoor ook de gelegenheid moet geven. 

 

De heer Demirbilek: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. 

Wij vinden een motie van afkeuring, zeker gelet op het feit dat de Gedeputeerde deze portefeuille nog 

geen jaar behartigt, een heel zwaar middel. Wij danken de Gedeputeerde voor zijn uitleg over de gang 

van zaken tot nu toe. 

De motie van de ChristenUnie vinden wij sympathiek, maar wij willen erop wijzen dat de provincie met 

ingang van 2004 grotendeels verantwoordelijk wordt voor de jeugdzorg. Ook dat schuift het rijk weer af. 

Daarom vinden wij de motie van de ChristenUnie niet reëel. 

 

De heer Lammers: Mijnheer de voorzitter. Allereerst wil ook ik de Gedeputeerde dankzeggen voor zijn 

uitleg in antwoord op de door ons naar voren gebrachte punten. Zijn uitleg was helder – je kunnen 

zeggen “duidelijk” – maar wij vragen ons af of zijn visie op de toekomst niet meer is dan een statement. 

In het betoog van de Gedeputeerde missen wij de uitspraak dat het college de aanbevelingen in het 

rapport van Deloitte & Touche voor 100% onderschrijft en de garantie geeft dat de uitvoerende rol die de 

provincie zal moeten gaan vervullen voor 100% zal kunnen worden ingevuld. De LPF is van mening dat 

dat niet mogelijk zal zijn voordat de omvang van de financiële problemen duidelijk is. Continu wordt 

gespro-ken over extra gelden die aan de middelen voor de jeugdzorg moeten worden toegevoegd. 

Omdat moet worden uitgegaan van een goed vertrekpunt, van een goede basis, is het van belang dat de 

financiële kaders voor de jeugdzorg ten principale goed worden vastgesteld. Daarom zijn wij voor een 

onderzoeks-commissie, zoals die in de motie van de ChristenUnie is gedefinieerd. 

Daaraan wil ik de opmerking toevoegen dat, indien uitvoering wordt gegeven aan de aanbevelingen in 

het rapport van Deloitte & Touche, zoals door u is gesteld, de meetcomponenten ten aanzien van het 

finan-ciële beleid per kwartaal naar de Staten dienen te worden teruggekoppeld. In mijn vorige termijn 

heb ik dat ook gezegd, maar de Gedeputeerde heeft op die vraag geen helder antwoord gegeven. 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Mijnheer de voorzitter. De Gedeputeerde kan die vraag nog niet beant-

woorden want dat rapport is nog niet besproken en ligt nu niet ter bespreking voor. Zoëven heb ik 

gevraagd of het rapport in de volgende commissievergadering vertrouwelijk kan worden besproken en 

die vraag is wel beantwoord. Wat de heer Lammers zegt is overbodig. 

 

De heer Lammers: Ik vraag de Gedeputeerde alleen om een rapportage per kwartaal over het beleid dat 

moet worden uitgevoerd. Dat is volstrekt helder. 
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Kijkend naar het verleden, vanaf november 2002, en gelet op de huidige situatie vind ik het terecht dat 

wij terugkijken en bepalen waar het fout is gegaan en welke garanties wij dienen te hebben als wij dit 

beleid het volgend jaar gaan uitvoeren. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Het wordt bijna afgezaagd, maar ik wil toch ook opmerken dat 

wij grote waardering hebben voor de manier waarop de Gedeputeerde de vragen heeft beantwoord. Ik 

zou hem geen recht doen als ik dat niet zou zeggen. 

De Gedeputeerde heeft in zijn beantwoording blijk gegeven van een grote mate van betrokkenheid bij 

deze zaak en ik proef daaruit dat het zo snel, zo adequaat en zo efficiënt mogelijk opzetten van de 

jeugdzorg in Flevoland ook voor de Gedeputeerde prioriteit heeft. Daarin hebben wij het volste 

vertrouwen. 

De Gedeputeerde heeft gezegd dat de adviezen van Deloitte & Touche zullen moeten worden 

besproken en wij daarmee verder zullen gaan en heeft ook aangegeven dat er een monitoring- en 

toetsingsysteem komt. Wij hebben voorts van hem begrepen dat een extern bureau de noodzakelijke 

bezetting in dit huis zal onderzoeken en in de commissie samenleving over het verloop van een en 

ander zal worden gerapporteerd. 

Het college heeft er onzes inziens blijk van gegeven dat de zaken adequaat worden aangepakt. De 

Staten hebben een controlerende functie. Ik zie niet in waarom nog een commissie moet worden 

ingesteld. 

Verder wil ik nog opmerken dat een motie van afkeuring een superzwaar middel is en zo’n motie nimmer 

kan worden aangenomen als aan de indiening daarvan geen adequaat onderzoek is vooraf gegaan. 

 

De heer Bos (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ik heb de Staten graag een uitvoerige uitleg 

gegeven. Dank voor de daarvoor uitgesproken complimenten, voor de uitgesproken steun en voor de 

instemming met het beleidskader die ik bij velen heb mogen ontmoeten. 

Ik zal nog enkele vragen kort beantwoorden. 

Op de vraag of Justitie een bijdrage heeft geleverd aan de ICT-kosten bij het Bureau Jeugdzorg kan ik 

ant-woorden dat Justitie daarvoor in 2002 een bedrag beschikbaar heeft gesteld in de veronderstelling 

dat de noodzakelijke maatregelen daarmee zouden kunnen worden getroffen, wat echter niet het geval 

bleek te zijn. Dat is één van de redenen waarom de Staten hebben besloten daarvoor extra gelden vrij te 

maken. Dat is de €€ 100.000,- waarover ik eerder heb gesproken. Overigens is de ICT ook landelijk nog 

niet helemaal op orde, ook landelijk wordt nog naar een goed afstemmingssysteem gestreefd. Daaraan 

kan ik toevoegen dat VWS, uit de extra middelen die Hogervorst en Ross-van Dorp nog beschikbaar 

hebben  expliciet voor de ICT voor het Bureau Jeugdzorg geld gaan genereren. Dat zijn geen grote 

bedragen en het zal nog moeten blijken wat daarmee kan worden gedaan, maar daaruit blijkt wel dat dit 

een punt van aandacht is. Dat het voor het rijk niet vanzelfsprekend is en ook niet vanzelfsprekend mag 

worden dat wij als provincie bij-dragen lijkt mij duidelijk. Dat is een statement. Ik heb al aangegeven dat 

onze provincie niet uniek is en de hoogte van het bedrag dat wij zelf bijdragen niet in verhouding staat 

tot bedragen die andere provincies bijdragen. De suggestie vast te leggen dat instellingen geen krediet 

mogen aanvragen zonder dat de provincie daarvan weet heeft vind ik uitstekend. 

Het is inderdaad zo dat de commissievoorzitter bepaalt welke punten voor de vergaderingen van de 

commissie samenleving worden geagendeerd. In ieder geval ben ik bereid een toelichting op de actuele 

stand van zaken te geven. 

Over de vertrouwelijkheid van het rapport is ook een vraag gesteld. Wij hadden de hoop dat de 

afwikkeling van de zaak tussen het bestuur van het Bureau Jeugdzorg en de directeur nog dit jaar 

afgerond zou kunnen zijn, waarna het rapport openbaar kan worden gemaakt, maar afgelopen maandag 

is mij bekend ge-worden dat die termijn niet zal worden gehaald. Daarom hebben wij het Ministerie van 

Justitie mede-gedeeld te willen nadenken over de vraag of de conclusies en aanbevelingen kunnen 

worden gepubliceerd dan wel wellicht tot een publieksversie gekomen kan worden. Zo niet, dan willen 

wij overleggen over de vraag op welke termijn wij de vertrouwelijkheid van het rapport kunnen opheffen. 

In de tweede termijn heb ik twee maal horen opmerken dat wij moeten proberen de jeugd zo veel 

mogelijk bij een en ander te betrekken. Ik wil erop wijzen dat er meerdere initiatieven zijn. Eén voorbeeld 

daarvan kan ik nu wel noemen. De Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland heeft onder de jongere 

klanten een tevredenheidsmeting gedaan en op basis van de informatie die uit die meting naar voren is 

gekomen zijn aanpassingen in het aanbod doorgevoerd. 

Ik vertel meteen een nieuwtje. De provincie is bezig met de nota “Jongerencommunicatie”, die in de 

komende maanden in de commissie aan de orde zal komen. Wellicht is het een idee de behoefte aan 

jeugdzorg daarvan onderdeel te laten uitmaken. Ik zal daarop terugkomen. 

De fracties van GroenLinks en de ChristenUnie hebben over toekomstgericht onderzoek gesproken. 

Omdat ik merk dat de materie heel weerbarstig is en wij allemaal zorg hebben over de jeugdzorg en 

onze maat-schappelijke rol wil ik een gebaar maken. Misschien is het goed tenminste voor de 

commissieleden, maar ook voor andere geïnteresseerden, in dit huis een informatiebijeenkomst te 

beleggen.  
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Dat zouden wij wellicht samen met de betrokken instellingen kunnen doen, zodat de Statenleden ook 

daarmee kunnen spreken. In zo’n informatiebijeenkomst kunnen wij meer gedetailleerde informatie 

geven over de wijze waarop de geldstromen lopen en welke projecten er zijn. Ik leg dit idee aan de 

Staten voor en stel voor hierop in de commissie terug te komen. Wij zullen zo’n bijeenkomst graag 

verzorgen. 

In antwoord op een opmerking van GroenLinks wil ik naar voren brengen dat Justitie tot het vorig jaar de 

tekorten heeft opgelost. Dat heeft gemaakt dat wij ons daarvoor, zeker in de beginfase, niet extra 

verantwoordelijk voelden. 

De term “maskeren”, die door de heer Schaap is gebruikt, heeft mij geraakt. Op geen enkel moment is 

aan de orde geweest dat dit college c.q. deze Gedeputeerde of zijn voorganger ontkend heeft dan wel 

niet heeft bevestigd dat sprake was van een zorgelijke situatie, ook rondom de financiën, op het gebied 

van de jeugdzorg. 

De bevindingen van Deloitte & Touche zijn uiteraard niet in het beleidskader opgenomen. Tot op de dag 

van vandaag is dat rapport vertrouwelijk en wij kunnen de daarin omschreven bevindingen en aan-

bevelingen dan ook nog niet in het beleidskader overnemen. 

 

De heer Schaap: Is dat voor u aanleiding is het beleidskader aan te passen? 

 

De heer Bos (Gedeputeerde): Nee, de ontwikkelingen halen elkaar heel snel in. Een beleidskader is een 

uitgangspunt, een afspraak die wij met de instellingen maken. Als wij behoefte hebben aan het maken 

van aanvullende afspraken met de instellingen, bijvoorbeeld op basis van de aanbevelingen in het 

rapport van Deloitte & Touche, zullen wij dat uiteraard doen. 

 

De heer Schaap: U zegt dus dat u het voorliggende beleidskader op dit moment adequaat vindt. 

 

De heer Bos (Gedeputeerde): Als ik dit beleidskader niet adequaat zou vinden zou het niet voorliggen. 

D66 stelt dat sprake is van een discrepantie. Kennelijk zitten wij niet op dezelfde golflengte. In mei heb ik 

gezegd dat de instellingen en de mensen hun best doen en in mijn eerste betoog heb ik mijns inziens 

voldoende aangegeven met welk kwaliteitsbesef zij hun werk doen. Dat de instellingen aan het 

professio-naliseren zijn en dit een ontwikkelingsproces is, wat betekent dat wij ook het volgend jaar, als 

het nieuwe beleidskader zal voorliggen nog geen ”hosanna” zullen kunnen roepen over de jeugdzorg en 

de in-stellingen, heb ik van meet af aan aangegeven. 

De heer Crebas heeft mij zelf nimmer gevraagd hem nadere informatie te verstrekken. In de commissie 

heeft hij mij gevraagd of ik op enig moment al meer wist en op die vraag heb ik geantwoord dat wij in 

december voor het eerst met een mogelijk tekort zijn geconfronteerd, maar absoluut niet met alle details. 

Pas in de maanden april/mei werd ons duidelijk om welke orde van grootte het ging. Omdat de 

organisatie haar huishouding niet op orde had – toen dat bleek hebben wij maatregelen genomen – kon 

men ons niet eerder dan in juli de jaarrekening aanbieden en pas in augustus volgde het 

geprognosticeerde tekort over 2003. Vanaf die momenten hebben wij de Staten volledig geïnformeerd 

en in de daaraan voorafgaande commissievergaderingen en Statenvergaderingen hebben wij altijd 

aangegeven dat wij zorg hadden en hebben over de situatie. 

Ik meen dat ik alle reacties heb beantwoord. 

 

De voorzitter: Ik stel voor tot besluitvorming over te gaan. 

Aan de orde is de motie van de ChristenUnie, motie A, die u allemaal voor u hebt liggen. 

 

Motie A wordt bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen. 

Voor stemmen: de fracties van de CU, GL, D66 en LPF. 

Tegen stemmen: de fracties van PvdA, VVD, CDA, SP en SGP. 

 

De voorzitter: Wenst iemand een stemverklaring af te leggen over het voorstel van het college? 

 

Mevrouw Joosse: Omdat de motie van de ChristenUnie niet is aangenomen zullen wij niet akkoord gaan 

met het eerste besluit. 

 

De voorzitter: Ik stel vast dat mevrouw Joosse namens haar fractie de aantekening vraagt dat haar 

fractie tegen het eerste besluit van het Statenvoorstel heeft gestemd.  

 

De heer Schaap: Ook de GroenLinks-fractie wenst geacht te worden tegen het eerste besluit te hebben 

gestemd. 

 

 

 

 



 
 

- 27 - 

Tegen de uitvoering ten aanzien van de egalisatiereserve, zoals bedoeld in besluit 2, zeggen wij “ja”. 

Over de veronderstelling in besluit 3 denken wij genuanceerd, maar dat is hier alleen kwalitatief 

aangegeven. Wij zijn ervoor dat niet te doen. 

 

De voorzitter: U bent dus ook tegen besluit 3. 

 

De heer Crebas: Mijnheer de voorzitter. Ongeacht onze kritische opstelling zijn wij van mening dat de 

Gedeputeerde in het belang van de instellingen goed moet kunnen doorwerken en daarom stemmen wij 

voor uw voorstel. 

 

De heer Lammers: Wij stemmen voor, behoudens besluit 1. 

 

De voorzitter: Ook dat zal worden aangetekend. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten 

besloten, onder aantekening dat de fracties van de ChristenUnie en de LPF geacht wensen te worden 

tegen besluit 1 te hebben gestemd en de fractie van GroenLinks geacht wenst te worden tegen besluit 1 

en besluit 3 gestemd te hebben. 

 

De voorzitter: Voor de goede orde stel ik vast dat mevrouw Koster en de heer Meijer de vergadering 

hebben verlaten. 

Ik moet u melden dat ook Gedeputeerde Bos in verband met omstandigheden die zich plotseling hebben 

voorgedaan deze zaal heeft moeten verlaten. 

 

7. Voorstel inzake subsidie-aanvraag Regionale Omroep Flevoland voor Internet (begrotingsjaar 2003) 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het 

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

8. Voorstel inzake vaststellen Stroomgebiedvisie Flevoland 

De heer Schouwaert: Mijnheer de voorzitter. Hoewel het inmiddels laat is geworden hebben wij er 

behoefte aan kort bij dit onderwerp stil te staan. 

Met de Stroomgebiedvisie Flevoland ligt een document voor dat verstrekkende gevolgen zal hebben 

voor de inrichting en het gebruik van het grondgebied van onze provincie. Wij hebben in deze Statenzaal 

al vaker vastgesteld dat water, waterberging en ruimte voor water de leidende thema’s zullen zijn op het 

gebied van de ruimtelijke ordening, nu en in de toekomst. Dat geldt zeker voor onze provincie. 

De visie is inmiddels twee maal in commissieverband besproken en de waardering die toen door de 

fractie van de PvdA voor dit stuk is uitgesproken wil ik hier graag herhalen. Mijn fractie onderschrijft de 

doel-stellingen en de uitgangspunten die in de visie zijn verwoord en denkt dat de visie een goede 

aanzet bevat om te komen tot antwoorden op de waterproblematiek die op ons afkomt als gevolg van 

klimaat-verandering en bodemdaling. 

Waar het natuurlijk op aankomt, na de vertaling van deze visie in het Omgevingsplan, is de uitvoering. 

Daarbij is samenwerking met de mede-overheden in dit gebied van groot belang. Ik denk dan met name 

aan het Waterschap en de gemeenten, die voor een belangrijk deel het beleid dat wij hier binnen vast-

stellen buiten moeten uitvoeren. Het belang van het samen optrekken en het nemen van de regierol van 

de provincie wil ik vanaf deze plek graag onderstrepen.  

De uitvoering van de visie zal niet ongemerkt voorbijgaan aan de inwoners en de bedrijven in onze pro-

vincie. Over de opgaven om het watertekort en vooral een mogelijk wateroverschot te beheersen kun je 

van alles zeggen, maar niet dat ze vrijblijvend zijn. Zowel in de stedelijke gebieden als in de landelijke 

delen van deze provincie zullen op enige termijn de gevolgen ongetwijfeld merkbaar worden. Het is goed 

dat nog eens te benadrukken om aan te geven dat wij hier niet bezig zijn met een abstract onderwerp, 

waarvan niemand ooit meer iets merkt. Het tegendeel is het geval. Dat maakt het zo belangrijk dat bij de 

uitwerking veel aandacht wordt gegeven aan onderwerpen zoals een eerlijke verdeling van de kosten en 

een goede en rechtvaardige schadevergoedingsregeling. Dat zijn overigens twee punten waarop de 

fractie van de PvdA graag al in dit stadium iets meer uitwerking zou hebben gezien. Wij zullen de 

implementatie in ieder geval op die onderdelen goed volgen en waar nodig met voorstellen komen. 

Dat geldt ook voor de kansen om de waterkwaliteit te verbeteren. Ook daarbij is in de commissie uit-

gebreid stilgestaan. Vanuit het besef dat dit vooral een kwantitatief verhaal is zijn wij toch van mening 

dat de ambitie op dit punt – ”De kwaliteit mag er niet op achteruit gaan” is kort en goed de boodschap – 

te mager is. Dat geldt zeker als je bedenkt dat op een groot aantal punten en voor een flink aantal 

stoffen de maximaal toelaatbare risico’s in ons water worden overschreden. Dat moet echt beter. 

 

 

Mijn fractie is overigens wel enigszins gerustgesteld door toezeggingen van de Gedeputeerde en de toe-

lichting die hij in de commissie heeft gegeven, dat met name dit aspect, het kwaliteitsaspect, zal worden 
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opgepakt bij de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water. Ook op die onderdelen zullen wij de 

zaak kritisch volgen en waar nodig met aanvullende voorstellen komen. 

De PvdA kan met de voorliggende Stroomgebiedvisie instemmen. 

 

De voorzitter: Ik ben vergeten te vermelden dat u met betrekking tot dit voorstel een memo hebt ont-

vangen waarin is vermeld dat het gestelde achter het laatste gedachtestreepje op pagina 16 van de 

Stroomgebiedvisie, pagina 28 van de bundel, naar aanleiding van het in de commissie gevoerde overleg 

is ingetrokken. Die passage maakt dus geen onderdeel meer uit van het voorstel. 

 

Mevrouw Ebbens-Smit: Mijnheer de voorzitter. U vraagt ons vandaag de Stroomgebiedvisie vast te 

stellen. De Stroomgebiedvisie is als bouwsteen voor de partiële herziening van groot belang, maar is 

ook van belang voor de integrale plannen die voor het toekomstige Omgevingsplan zullen gelden. 

Het anders omgaan met het water in de 21
ste

 eeuw heeft verstrekkende gevolgen. Aan de wijze waarop 

wij denken om te gaan met het verwachte watertekort en de wateroverlast in de komende tijd liggen 

politieke keuzen ten grondslag. De Stroomgebiedvisie, waarover via bestuurlijke overleg enzovoort al 

inspraak heeft plaatsgevonden, geeft op hoofdlijnen weer welke oplossingsrichtingen gekozen worden. 

De VVD-fractie vindt het erratum dat u ons hebt voorgelegd een prima weglating. Over de 

desbetreffende passage zijn wij in de commissie namelijk gestruikeld. 

In commissieverband hebben wij deze visie heel uitvoerig besproken en daarom zal ik het nu, mede 

gelet op het late tijdstip, kort houden. 

Dit kader biedt ons houvast voor de komende tijd. In een willekeurige volgorde wil ik nog enkele puntjes 

aanstippen. 

Het waterstreefbeeld, vanuit de ontwerpennormen IJsselmeerpolders 1:80, betekent een heel hoog 

veiligheidsniveau en met de wetenschap van vandaag willen wij graag aan dat niveau vasthouden. 

Welke veiligheid dat niveau ons op langere termijn biedt kunnen wij nu niet goed overzien. 

Ten tweede een opmerking over de aanpak van vasthouden, bergen en dan pas afvoeren. Dat is een 

uitgangspunt dat de VVD enorm aanspreekt, maar waarvoor een directe vertaling in een schade-

vergoedingsregeling voor de agrarische productiegronden noodzakelijk is. Wij hebben daarover 

meerdere malen gesproken en in de gebiedsvisie komt naar voren dat daar in het overleg met het 

waterschap naar wordt gekeken. 

Ten derde wil ik het optimaliseren van de gemaalcapaciteit noemen. Dat punt moet bezien worden in de 

verhouding van malen ten opzichte van de piekbelasting die ons te wachten staat als gevolg van de 

klimaatverandering. Het bezien van de mogelijkheden van efficiënt malen en bergen op maaiveld is een 

opdracht die wij in de toekomst zullen moeten invullen omdat malen ten opzichte van piekbelasting niet 

de meest geëigende oplossing is. Daarnaar wordt nog gekeken. 

Ten vierde. Het bergen op maaiveld zien wij heel duidelijk in de trits van opvangen in de natte natuur, 

dan pas de droge natuur en vervolgens de mogelijkheid van opvangen op agrarische productiegronden. 

Als laatste punt noem ik de mogelijkheid van het multifunctioneel grondgebruik in de robuuste zones.  

Voor ons zijn dit de juiste hoofdlijnen van beleid en wij gaan daarom akkoord met de vaststelling van de 

Stroomgebiedvisie. 

 

De heer Appelman: Mijnheer de voorzitter. Het belang van de Stroomgebiedvisie als strategisch 

document en bouwsteen voor het nieuwe Omgevingsplan is voor de CDA-fractie aanleiding in de Staten 

nog een aantal accenten te leggen. 

De opmerkingen van de PvdA-fractie over een eerlijke verdeling van de kosten en de 

schadevergoedings-regeling onderschrijven wij. Wij hopen dat het college die opmerkingen ter harte zal 

nemen. 

In dit verband moet het mij van het hart dat de PvdA-fractie tijdens de commissiebehandeling tot enkele 

malen toe vraagtekens heeft gezet bij de gehanteerde hogere veiligheidsnormering voor het landelijk 

gebied, wat wij onbegrijpelijk vinden in het licht van het standpunt dat de PvdA bij de discussie over de 

kostentoedelingsmethode van het Waterschap heeft ingenomen. In onze visie zal een afwaardering van 

het belang van ongebouwd als gevolg van een lagere veiligheidsnorm tot een ongewenste lasten-

verschuiving leiden en dat is iets waarmee de PvdA toch ook moeilijk akkoord zal kunnen gaan. 

Bovendien is deze norm als gevolg van het ontwerp van de IJsselmeerpolders … 

 

De heer Schouwaert: Staat u mij toe de heer Appelman te interrumperen, mijnheer de voorzitter? 

Inderdaad hebben wij in de commissievergadering vragen gesteld over de veiligheidsnormering. Die 

vragen zijn naar onze mening op een afdoende en juiste manier door de Gedeputeerde beantwoord. 

Dat aspect is voor ons volkomen duidelijk. 

 

 

 

De heer Appelman: Dat is prima, daar ben ik blij om. 
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Bij het waterbeleid en –beheer gaat het uiteindelijk om maatschappelijke vraagstukken van verdeling en 

bestemming van water. Het zoeken naar oplossingen en het maken van keuzen in maatschappelijke 

vraagstukken is slechts voor een deel een analytisch proces op basis van natuurwetenschappelijke 

kennis. Voor een ander deel is het een interactief afstemmingsproces tussen belanghebbenden en de 

water-beheerders. 

In de praktijk worden goede technische oplossingen niet altijd door de samenleving geaccepteerd omdat 

het maatschappelijk draagvlak voor die oplossingen ontbreekt en het vinden van een werkbare oplossing 

mede wordt bepaald door de kwaliteit van het afstemmingsproces. Het is mede vanuit dit perspectief dat 

wij kritisch zijn ten aanzien van de prioritering in de gekozen oplossingsrichtingen voor de resterende 

wateropgave in het lage gedeelte van de Noordoostpolder. 

In de commissie hebben wij dat ook naar voren gebracht. 

Het optimaliseren en verplaatsen van gemaalcapaciteit is naar de mening van de CDA-fractie in 

combinatie met bergen op maaiveld een oplossingsrichting die meer prioriteit verdient, dit temeer daar 

wij sceptisch zijn ten aanzien van de haalbaarheid van processen zoals functieverandering. 

Wij gaan ervan uit dat bij de uitvoering van maatregelen de betrokken partijen, zoals de gemeenten en 

het Waterschap, voldoende ruimte zullen krijgen om niet alleen technisch goede oplossingen maar ook 

maat-schappelijk gedragen oplossingen te implementeren. 

Voor wat betreft de hoofdlijnen van het beleid en de gekozen oplossingsrichtingen gaan wij akkoord met 

deze Stroomgebiedvisie. 

 

De heer Siepel: Mijnheer de voorzitter. Klimaatverandering en bodemdaling nopen deze Staten tot 

nadenken over de toekomstige wateropgave in Flevoland. Het belang van de Stroomgebiedvisie 

waarover wij vanavond spreken is al door de voorgaande sprekers benadrukt. 

Deze Stroomgebiedvisie beoogt een integrale afweging op het gebied van de waterproblematiek in de 

toekomst vast te stellen, integraliteit voor wat betreft de verschillende gebiedsfuncties, maar ook een 

integrale afweging van de wateropgave, de ruimtelijke opgave en de financiële consequenties.  

De fractie van de ChristenUnie heeft in de commissie al aangegeven dat  wat haar betreft het integrale 

karakter ook het aspect duurzaamheid zal moeten omvatten. De gekozen oplossingsrichtingen langs de 

lat van de duurzaamheid leggend zouden wij op een aantal onderdelen tot andere afwegingen zijn 

gekomen. 

Wij hebben geconstateerd dat bij het maken van de afwegingen in een aantal gevallen de financiële 

component de doorslag heeft gegeven. Wij hebben daarvoor geen oplossing, maar verwachten dat wij 

daarover in de toekomst nog eens met elkaar zullen komen te spreken. 

Door een tweetal fracties is het een en ander gezegd over de schadeloosstelling voor agrariërs en de 

ambitie voor wat betreft de waterkwaliteit. Met het oog op de tijd wil ik mij aansluiten bij hetgeen 

daarover is opgemerkt. 

Het geheel overziend kan ik u mededelen dat wij content zijn met het voorliggende stuk in die zin, dat wij 

de gekozen voorkeursoplossingen robuust en duidelijk vinden. Wij stemmen daarom in met de visie en 

de in het stuk aangebrachte wijziging. 

 

De heer Schaap: Heel kort, mijnheer de voorzitter. De GroenLinks-fractie is enthousiast over de Stroom-

gebiedvisie. Als wij in de commissie over de jaarrekening van het Waterschap komen te spreken zullen 

wij op de kostenvraagstukken en het uitvoeringsapparaat ingaan. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Het water wordt met deze visie één van de 

sturingsinstrumenten op het gebied van de ruimtelijke ordening. Praktisch gezien komen bij de 

ruimteclaim voor water de volgende punten aan de orde: de gedupeerden dienen schadeloos gesteld te 

worden en vrijwilligheid bij het aanwijzen van waterbergingsgebieden staat bij ons voorop. Wat zijn 

realistische en praktisch inpasbare mogelijkheden voor groene en blauwe diensten? Dat moet worden 

afgewogen. 

Voorts: hoe is multifunctioneel ruimtegebruik realiseerbaar zonder de waterbergingsopgave te 

schaden? 

Waterbeheer in de 21
ste

 eeuw vraagt een andere aanpak dan voorheen. Water dient te worden gezien 

als één van de belangrijkste pijlers voor de ruimtelijke ordening en met de Stroomgebiedsvisie 

Flevoland wordt voor een deel het blauwe goud verzilverd. 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Na deze prachtige afsluiting door de heer Bogerd 

durf ik bijna niets meer te zeggen, mijnheer de voorzitter. Het blauwe goud verzilverd! U zult begrijpen 

dat deze Gedeputeerde er blij om is dat om vijf voor elf ’s avonds nog zulke mooie woorden aan het 

water worden gewijd. 

Water is inderdaad steeds belangrijker aan het worden, dat geldt zowel voor de kwantiteit als voor de 

kwaliteit van het water. Deze visie gaat over de kwantiteit en de kwaliteitsaspecten voor zo ver ze 

betrekking hebben op de kwantiteit. De PvdA heeft dat helder gezegd. 
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In het licht van de Europese Kaderrichtlijn Water zullen wij het uitgebreid over de kwaliteit hebben. 

Inmiddels is wel duidelijk geworden dat ook de Kaderrichtlijn Water op tal van gebieden grote 

implicaties zal hebben. Die richtlijn zal niet alleen onderwerpen betreffen zoals natuur en landbouw, 

maar ook gaan over industrieterreinen, wonen en de inrichting van het totale gebied. Daarover komen 

wij absoluut nog te spreken en dat zal een interessante politieke discussie worden. Er zullen politieke 

keuzen moeten worden gemaakt. 

Terecht is gesteld dat sprake is van belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Dat geldt ook voor de 

waterkwantiteit. De keuzen die de Staten gaan maken zijn politieke keuzen die vastgelegd zullen 

worden in het Omgevingsplan. Daaraan zal een aantal andere zaken worden gekoppeld, het 

waterbeheerplan van het Waterschap uiteraard, de manier waarop de gemeenten met het water 

omgaan en de watertoets, die wij feitelijk al hebben ingevoerd. Wat wij nu doen is eigenlijk het 

vaststellen van het kader voor de discussie die wij bij de behandeling van het Omgevingsplan en de 

partiële herziening van het Omgevingsplan verder zullen voeren. Ik verheug mij erop daarover met de 

Staten een discussie aan te gaan. Uiteraard hebben wij de andere overheden daarbij hard nodig, die 

zijn en blijven daarbij betrokken. 

Natuurlijk zal er een goede schadevergoedingsregeling moeten komen. Vrijwel alle fractie hebben daar-

voor aandacht gevraagd. 

De VVD heeft dank gezegd voor het weglaten. Eigenlijk moet ik de VVD dankzeggen want dit is een 

verbetering van het verhaal en deze wijziging is door de VVD in de commissie voorgesteld. U ziet maar 

weer dat bij discussies helderheid wordt geschapen. Met de punten die de VVD als belangrijk heeft 

aangeduid kan ik instemmen. 

Voor wat betreft het bergen op maaiveld heeft de VVD een duidelijke volgorde aangegeven: natte 

natuur, droge natuur en dan pas landbouwgrond. In de praktijk zal het niet altijd zo gaan omdat water 

nu een-maal van hoog naar laag stroomt. In de commissie hebben wij het gehad over het beroemde 

voorbeeld van de Oostvaardersplassen, waarin wij helaas geen water kunnen bergen omdat zij te hoog 

liggen. Ik begrijp wat de VVD heeft wil zeggen, maar wil benadrukken dat wij een totale afweging over 

het gehele gebied zullen moeten maken waarbij wij alle relevante aspecten zullen betrekken. Ook 

daarover komen wij nog te spreken. 

Duurzaamheid en robuustheid zijn zeer belangrijk. Ook als blijkt dat het waterpeil iets hoger wordt en de 

grond iets sneller daalt – wij kunnen alle varianten bedenken – zullen wij met de oplossing die wij nu 

kiezen een flink aantal jaren vooruit moeten. Het moet niet zo zijn dat wij de gehele visie en dus ook het 

Omgevingsplan moeten aanpakken als blijkt dat één van de variabelen iets anders uitvalt. Daarom is 

het belangrijk dat deze Stroomgebiedvisie robuust en duidelijk is, waarvoor de Staten ons een groot 

com-pliment hebben gegeven. 

Vrijwilligheid kan ik niet garanderen. Als het om onze algemene veiligheid gaat zullen sommigen 

moeten lijden. Vandaar dat wij moeten komen tot een goede schadevergoedingsregeling, die iedereen 

recht doet. 

Dank voor de door de diverse fracties uitgesproken complimenten, die vooral moeten uitgaan naar de 

ambtenaren die alles heel goed hebben onderzocht en opgeschreven. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het voorstel van het college van 

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

9. Voorstel inzake vaststellen van de algemene wijziging (zie wijziging) van de begroting 2003 van de 

provincie Flevoland 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Ik wil u melden dat het door ons in de commissie gemaakte 

voorbehoud is vervallen. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het 

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

10. Voorstel inzake position paper n.a.v. de midterm-evaluatie van het EPD Flevoland 2000-2006 

De heer Goossens: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben kennis genomen van de extern opgestelde 

midterm-review en dat rapport geeft ons geen aanleiding tot het leveren van commentaar. 

Ten aanzien van het positionpaper, dat de beleidsmatige keuzen voor het resterende deel van het pro-

gramma behelst, hebben wij al in de commissie aangegeven dat wij daarvoor waardering hebben. 

In deze Statenvergadering wil ik nog uw aandacht vragen voor een tweetal punten daaruit. 

In het licht van ons verkiezingsprogramma en de in coalitieverband gemaakte afspraken herkennen wij 

ons volledig in de ingezette koerswijziging, de accentverlegging en de aandacht voor onderwijs, zorg en 

welzijn. Die punten spreken ons zeer aan en wij onderschrijven de opname daarvan in maatregel 1.1 

van harte.  
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In de commissie hebben wij uitgebreid gesproken over de overcommitteringssituatie. Onze fractie vindt 

het een goede zaak dat, waar in een aantal programma’s en programma-onderdelen wellicht sprake zal 

zijn onderbesteding, door middel van overcommittering wordt geprobeerd de beschikbare gelden zo 

uitputtend mogelijk te benutten. 

Het uitgangspunt van uw college om daarvoor €€ 7 miljoen beschikbaar te stellen, maximaal €€ 2 

miljoen per jaar, wordt in beginsel door mijn fractie onderschreven.  

In het positionpaper wordt min of meer gesuggereerd dat schotten bestaan tussen de verschillende 

progamma-onderdelen, maar u wilt dat bedrag in zijn totaliteit bezien en een afweging maken. In de 

commissievergadering heb ik namens de PvdA aangegeven dat het bedrag van €€ 7 miljoen niet een 

soort valbijl moet zijn, maar daarmee bewust moet worden omgegaan. Bij andere fracties proefde ik dat 

dat bespreekbaar is. Als er aanleiding is daarin te schuiven of daar wellicht iets overheen te gaan, moet 

dat in ieder geval bespreekbaar zijn opdat zaken kunnen doorgaan. De heer Dijksma heeft in dat opzicht 

in de commissievergadering al toezeggingen gedaan en ik hoop dat dat in deze vergadering kan worden 

bevestigd. 

Wij kunnen van harte instemmen met de keuzen die in het voorliggende stuk zijn gemaakt. 

 

De heer Maenhout: Mijnheer de voorzitter. Het EPD-programma is voor ons zeer belangrijk programma. 

Wij zijn nu halverwege de tweede fase, de uitfasering, beland en moeten constateren dat de 

belangstelling voor het Europees Programma minder groot is dan wij hadden gehoopt. Daarom wordt nu 

voorgesteld over te committeren om onderuitputting te voorkomen. Dat voorstel ondersteunen wij van 

harte. Het zou jammer zijn als deze EU-middelen niet zouden worden gebruikt, dat geldt zeker in een tijd 

waarin het in economisch opzicht minder gaat en de werkloosheid toeneemt. Wij kunnen met die extra 

middelen uit Brussel veel doen. 

De overcommittering spreekt ons aan en ik ben het helemaal met de heer Goossens eens dat er zo 

weinig mogelijk schotten moeten zijn opdat wij waar mogelijk flexibel op de vraag kunnen inspelen. In 

het positionpaper is voorgesteld meer te gaan doen aan communicatie over en promotie van Europese 

middelen. Wij vinden dat een belangrijke zaak om de tanende belangstelling aan te jagen. Een maand 

geleden hebben wij het over lastige regelgeving gehad. Natuurlijk zijn de Europese regels op het gebied 

van de subsidieverstrekking gecompliceerd. Ik denk dat het goed is dat vanuit dit huis, waar mogelijk en 

waar gevraagd, ondersteuning van aanvragen plaatsvindt. 

Mocht het zo zijn dat in het komende jaar van de zijde van het college gesteld wordt dat het accent meer 

op de communicatie moet worden gelegd of de besteding achterblijft, dan kunt u bij ons aankomen voor 

extra middelen voor communicatie. 

 

De heer Oost: Mijnheer de voorzitter. In navolging van de vorige fracties wil ik naar voren brengen dat 

voor ons ambitie de kern is van het Europees Programma van 2000 tot 2006. Uit de evaluatie blijkt dat 

voor 10 van de 22 maatregelen het tussenresultaat voldoende is voor het waarmaken van de ambitie. 

Voor een aantal maatregelen ligt de afgesproken ambitie voor het einde van dit jaar nog binnen bereik 

en voor een aantal niet. Bijstelling van de toewijzing van de provinciale cofinanciering per programma is 

dan ook noodzakelijk. Aanpassing van de ambities is volgens ons niet noodzakelijk. Bijvoorbeeld 

bepaalde indi-catoren voor werkgelegenheid met meer dan 80% verlagen gaat ons te ver. Natuurlijk is 

het erg ambitieus de indicatoren te laten staan, maar dan is het volgens ons nodig het programma waar 

te maken.  

U zult begrijpen dat wij instemmen met het voorstel. Wij roepen u echter met klem op de getoonde 

ambitie te blijven uitstralen. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. De midterm-evaluatie is een relevant document. De provincie is 

nu halverwege - vandaar het woord “midterm” - de ontwikkeling die door het EPD mogelijk is gemaakt. 

Mijn fractie heeft in de commissie al in alle toonaarden bezongen dat zij overcommittering belangrijk 

vindt en dat ook in termen van ambitiestatement graag te willen ondersteunen. Dat vloeit natuurlijk ook 

voort uit het feit dat twee aanloopjaren nodig zijn gebleken, ook na het eerste Europese Programma. 

Gelet op de afrekeningsystematiek in Brussel is onderuitputting van de beide begrotingsjaren niet door 

te schuiven naar of te compenseren in latere jaren. Wat dat betreft zitten wij met een achterstand die niet 

is in te lopen. Tot zo ver in algemene termen. 

U vraagt ons in te stemmen met het voorliggende positionpaper, wat impliceert dat wij ook instemmen 

met de voorgestelde wijzigingen binnen de fondsen en de provinciale cofinanciering, waarbij het laatste 

steeds onderwerp van gesprek zal zijn in de commissie bestuur. Ik zal u nu niet vragen dat onderwerp 

voor die commissie te agenderen want dat komt daar als een automatisme langs.  

Het is ons opgevallen dat op de component ontwikkeling landelijk gebied nogal wordt gekort. Dat betreft 

zowel provinciale fondsen als ironisch genoeg een bijplussen vanuit de provinciale middelen, met name 

op het punt van de versterking van de agrarische sector, terwijl wij juist hebben begrepen dat de 

voorstellen van Fischler de kant opgaan dat de Europese en dus ook nationale cofinanciering van die 

programma’s vooral perspectieven bieden en het dus niet voor de hand ligt de provinciale cofinanciering 

te verhogen. 
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Bij de fondsen voor de versterking van de infrastructuur van het midden- en kleinbedrijf is ook sprake 

van een vermindering ten gunste van een actief arbeidsmarktbeleid. Dat lijkt een eenzijdige invulling van 

de middelen en wij vragen ons af of dat een evenredige herschikking is. Kunnen wij in een latere fase 

gedetailleerde voorstellen voor aanpassingen in de komende drie jaar verwachten of zeggen wij nu 

eenmalig “ja” tegen een finale wijziging, die de routing ingaat? 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Op sommige onderdelen zijn wij te optimistisch geweest, maar 

ik denk dat wij optimistisch moeten blijven. De overcommittering is al aan de orde geweest. Wij sluiten 

ons aan bij de woorden van de heer Maenhout. 

Het is belangrijk dat wij de andere partners opwekken ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Niet 

alleen de provincie kan het Europees Programma trekken, de andere overheden in ons gebied en Den 

Haag moeten daaraan ook hun steentje bijdragen. Wij pleiten voor maatwerk van het ESF-programma, 

juist voor de jongeren die op de arbeidsmarkt komen. Het is al eerder gezegd: wij hebben in Flevoland 

veel MKB waar veel geld naartoe is gegaan.  

Het is belangrijk de structuur van de intermediairs te versterken. 

Tenslotte. Ten aanzien van onze eigen provinciale financiële huishouding moet mijns inziens steeds een 

afweging worden gemaakt tussen het bedrag dat de provincie er uit eigen middelen in steekt en de eigen 

financiële huishouding. Op dit moment achten wij hetgeen wordt voorgesteld alleszins verantwoord, 

maar er kan een moment aanbreken waarop wij ook ten aanzien daarvan een afweging zullen moeten 

gaan maken. 

 

De voorzitter: De heer Greiner zal de heer Dijksma op dit punt vervangen. 

 

De heer Greiner (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. De PvdA heeft waardering uitgesproken voor 

het voorliggende voorstel. Dat past ook in de lijn van de avond. Ik zal deze waardering graag aan collega 

Dijksma overbrengen. Ik heb beluisterd dat de gekozen koerswijziging de Staten aanspreekt en door de 

Staten wordt gewaardeerd en de overcommittering als een goede zaak wordt beschouwd. 

De opmerking van de PvdA, ondersteund door de VVD en naar ik veronderstel ook door de andere 

fracties, dat wij geen schotten tussen de onderdelen moeten aanbrengen en flexibel met de 

overcommittering moeten omgaan omarmen wij. Wij gaan daarmee graag in zee. 

De VVD heeft gezegd dat de belangstelling voor het gebruikmaken van de Europese middelen minder 

groot is geworden en heeft ons daarom gevraagd meer aan communicatie te doen. Ik wil opmerken dat 

wij op dit moment erg veel inspanningen plegen – gewoon door onze eigen persoonlijke optredens op 

ver-schillende podia – om aanvragen binnen te krijgen en het ernaar uitziet – dat is een gevoel, ik kan 

dat nog niet staven – dat van een ommekeer sprake zal zijn en wij, zeker als dit door Brussel wordt 

goedgekeurd, een behoorlijke stroom van projecten kunnen verwachten. 

Vanmiddag hadden wij de brainstormbijeenkomst over de arbeidsmarkt, waar ik vijf à zes voorstellen 

heb horen noemen. Onlangs was ik op een avond van Horeca Nederland, afdeling Flevoland, en ook 

daar landden de woorden goed. Wij willen ook zelf het initiatief nemen en bedrijven benaderen en 

hebben in het RITP-platform afgesproken ongeveer honderd bedrijven één op één te benaderen met de 

vraag waar-mee wij hen van dienst kunnen zijn.  

De lastige regelgeving. Wij zoeken naar een positie waarin wij naast de aanvrager c.q. ondernemer 

kunnen gaan zitten, een positie waarin hij ons vertelt hoe het in zijn bedrijf is, voor welke belangrijke 

beslissingen hij staat en welke instrumenten wij vanuit het Europees Programma kunnen aanbieden om 

hem in staat te stellen een beslissing wel of niet te nemen. Dat is natuurlijk een afweging. Als het gaat 

om het verlagen van het risicoprofiel, willen wij vanuit partnership met de ondernemers praten. Dat is de 

houding van de twaalf adviseurs die daarmee bezig zijn. Die ondersteuning bieden wij graag en gretig. 

Met collega Dijksma zal ik bespreken of wij voor de communicatie extra geld kunnen en moeten inzetten. 

Het CDA heeft een opmerking gemaakt over de ambitie, een begrijpelijke reactie. Het programma wordt 

bijgesteld van 2470 naar 1350 arbeidsplaatsen. Men moet daarbij bedenken dat dit EPD onder een 

ander economisch gesternte is ontwikkeld. Met de economische gegevens van dat moment was het 

gerecht-vaardigd van 2470 arbeidsplaatsen uit te gaan, maar de situatie is nu anders. Eerlijk gezegd zijn 

wij nu al blij als wij de werkgelegenheid op peil kunnen houden. Dat is al moeilijk genoeg. Wij hebben in 

Flevoland niet veel grote bedrijven en het risico van massa-ontslagen is er niet, maar ik heb gisteren 

bijvoorbeeld gehoord dat Spark Energy in Nuon wordt geïntegreerd, wat tachtig arbeidsplaatsen gaat 

kosten. Dat tikt stevig aan. Nogmaals: wij zijn al blij met behoud van de huidige werkgelegenheid. Als het 

Europees Programma het eventuele verlies kan compenseren zijn wij al een heel eind. Bovendien wil ik 

erop wijzen dat in het EPD enkele misvattingen zitten, bijvoorbeeld de misvatting dat innovatie tot meer 

banen leidt wat niet per definitie het geval is. Innovatie leidt tot kwaliteitsverbetering en tot 

rendementversterking, maar niet per definitie tot meer banen. 

 

 

Voor Brussel hoeven wij het aantal niet te verlagen, een verlaging leidt niet tot een andere uitkering, 

maar als wij 2470 laten staan ontstaat zal straks, als blijkt dat wij dat aantal niet halen, het beeld 
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ontstaan dat wij gefaald hebben, wat niet juist zou zijn. Als het ons lukt de huidige werkgelegenheid te 

behouden hebben wij namelijk heel behoorlijk gepresteerd. Dat neemt niet weg – de Staten kunnen dat 

aan mijn betoog ontlenen – dat onze ambitie zo veel mogelijk arbeidsplaatsen te realiseren nog steeds 

recht overeind staat. 

GroenLinks heeft gezegd dat op de ontwikkeling van het landelijk gebied wordt gekort. Dat is een mis-

verstand. Dat was weliswaar het advies van de evaluator, maar wij hebben dat advies niet 

overgenomen. 

Aan het verzoek van de SGP de andere partners tot cofinanciering op te wekken zullen wij zeker gevolg 

geven, maar dat valt eerlijk gezegd niet mee. De gemeenten hebben het immers moeilijk en de 

Ministeries, met name het Ministerie van LNV, zijn bepaald niet happig. Wij zeuren wel voortdurend bij 

hen. 

In antwoord op de laatste opmerking van de heer Bogerd – let op de provinciale huishouding en maak 

steeds een afweging – wil ik naar voren brengen dat het heel goed is dat financiën en EPD in handen 

van één Gedeputeerde zijn. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Nog één verduidelijkende vraag. Op pagina 11 van het position-

paper staat dat het Ministerie van LNV een steekhoudend argument heeft om van cofinanciering af te 

zien, namelijk de POP-maatregelen die voor alle Nederlandse provincies gelden, behoudens de 

provincie Flevoland vanwege het EPD. Is het dilemma met LNV wel oplosbaar of heeft LNV gelijk? In het 

laatste geval moet de Gedeputeerde ervoor kiezen voor dit onderwerp niet meer naar dat departement 

af te reizen omdat die bezoeken geen zin hebben. Of vraagt dit juist een verhoogde inspanning? Op 

deze manier kan Flevoland haar eigen programma op dat vlak niet voldoende ontwikkelen. 

 

De heer Greiner (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Toen collega De Raad, Dijksma en 

ondergetekende bij het Ministerie op bezoek gingen kwam ik iets eerder binnen. Ik werd hartelijk begroet 

als partijgenoot, waarna onmiddellijk de mededeling volgde: “Dat maakt niet uit, mannen, geen cent!” 

Dat was niet erg opwekkend. Die uitspraak werd wel uitgelegd, hij heeft te maken met de algemene 

misère die er kennelijk is. Wij hebben de Minister geconfronteerd met het feit dat de POP-middelen niet 

in alle provincies ten volle worden benut en hij dus geld over heeft. Die rekensom wilde hij niet met ons 

delen, maar hij heeft ons wel toegezegd dat wij de ambtenaren daar nog eens naar zal laten kijken en 

die zitten wij achter de vodden. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het voorstel van het college van 

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

11. Hamerstukken 

a. Voorstel inzake EPD aanvraag Expertisecentrum Landbouw & Zorg (EPT 201008) 

b. Voorstel inzake EPD aanvraag Expertisecentrum Biologische Landbouw Voedsel en Groen (EPT 

201005)  

c. Voorstel inzake 22
e
 wijziging van de begroting 2003 betreffende statenvoorstellen december 

d. Voorstel inzake vaststellen van de 3
e
 wijziging van de begroting 2004 provincie Flevoland 

e. Voorstel inzake wijziging van de Verordening op de statencommissies 2003 en Verordening 

projectcommissie herziening Omgevingsplan 

f. Voorstel inzake voorbereidingskrediet voor het laten opstellen van een startnotitie en projectnota / 

MER voor de N23 tussen Lelystad 

g. Voorstel inzake borgstelling van de BNG i.v.m. de aankoop van het voormalig gebouw en gronden 

door de Stichting ROC Flevoland van het Centrum vakopleidingen aan de Vaartweg te Lelystad 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform de 

voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter: Ik wil de fractievoorzitters vragen na afloop van deze vergadering nog even in één van de 

vergaderzalen bij elkaar te komen. 

De vergadering is gesloten. (23.20 uur) 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op 12 

februari 2004. 

 

de griffier,      de voorzitter, 

   

 
 


