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Verslag van de vergadering van de Commissie Bestuur van donderdag 10 mei 2007 
 
 

 

Aanwezig zijn: 

Heren R.T. van der Avoort (voorzitter), A. van Amerongen (VVD), R.P.G. Bosma (VVD), J. Kramer 

(VVD), J.J. Posthumus (CDA) en J. van Wieren (CDA), mevrouw F.J.E. Boode-Groot Nibbelink 

(PvdA), heren W.R. Ruifrok (PvdA), A. Stuivenberg (SP) en D.G. Schutte (ChristenUnie), mevrouw 

A.S.M. Roda (GroenLinks), heer M. Bogerd (SGP), dames M.C. Bax (PvdD) en A. Doesburg 

(commissiegriffier) 

 

Ook aanwezig zijn:  

Leden van gedeputeerde Staten: heren H. Dijksma (gedeputeerde) en M.J.E.M. Jager (CdK) 

Ambtelijke organisatie: de heer H. Boshove RA (PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.) 

 

Afwezig is:  

Heer H. van Ravenzwaaij (SP) 

 

 

 

1.  Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

2.  Vaststellen agenda 

In verband met het feit dat de accountant, de heer Boshove, die voor de commissieleden een inleiding 

zal houden pas om 16.00 uur aanwezig kan zijn, stelt de voorzitter voor de bespreking van het 

Burgerjaarverslag (agendapunt 7) na punt 4 te laten plaatsvinden. Aldus besloten. 

 

3.  Mededelingen voorzitter/presidium/statengriffie 

- Er zijn geen berichten van verhindering binnengekomen.  

- Wat betreft het College zal het onderdeel Personeel & Organisatie door gedeputeerde 

Dijksma worden waargenomen i.v.m. het feit dat gedeputeerde mevrouw Bliek niet aanwezig 

kan zijn. Het Burgerjaarverslag is aan de commissieleden uitgereikt. Mocht iemand bezwaar 

hebben dat dit behandeld wordt, dan moet dat gezegd worden, want het is nog maar kort 

geleden binnengekomen. 

- In het kader van het introductieprogramma is ook gesproken over een ronde langs de velden. 

Men wordt gevraagd dat te combineren met de commissievergaderingen. Gedacht wordt om 

in juni een start te maken, tenzij de commissie een ander voorstel heeft. Na enige discussie 

en op voorstel van de griffier wordt het verschoven tot na de zomer. 

Voor u in de bakjes gelegd: 

- Memo 530177 d.d. 19 april 2007 over Statenvoorstel benoeming voorzitter commissie 

Bestuur. 

- Memo 536509 d.d. 19 april 2007 over nazending Burgerjaarverslag 2006. 

De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

4.  Bespreking zienswijze Regio Randstad 

De voorzitter meldt dat er ook een brief aan de heer Storm bij zou zitten. Die was niet bij de bundel 

gevoegd, maar is apart voor de leden neergelegd. Er wordt een korte leespauze ingevoegd. 

Eerste termijn. 
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Het CDA heeft een aantal opmerkingen. Goede zaak om ook de zienswijze te hebben kunnen lezen. 

Zij gaat akkoord, ook met de opmerking waarom dat andere werkterrein er al aan toegevoegd is. Wat 

het CDA wel is opgevallen en de Regio Randstad moet zich dat aantrekken, dat er vertragingen 

optreden op momenten van verkiezingen. Dat is begrijpelijk, maar het moet wel tot een minimum 

worden beperkt. Bij de Regio Randstad moeten de programma’s waar ze mee bezig zijn ook echt 

worden opgepakt, ongeacht de verkiezingen. Het kan niet zo zijn dat daardoor een heleboel zaken stil 

blijven liggen. Verder zie je dat mensen die een voortrekkersrol hebben, veelal benoemde bestuurders 

zijn. De CDA-fractie is er voorstander van dat ook gekozen bestuurders een trekkende rol krijgen. Nu 

speelt het Urgentieprogramma voor de Randstad. De Regio Randstad zou daar echt de motor van 

moeten zijn. Spreker is benieuwd hoe dit momenteel wordt vormgegeven.  

De PvdA heeft 3 soorten reacties. Allereerst algemeen: het is bij een nieuwe statenperiode goed om 

stil te staan bij dit soort verbanden en de rol die Flevoland daarin speelt. Daar zijn meer redenen voor, 

die ook al worden aangegeven door het College, als het gaat om de uitvoering van het 

urgentieprogramma, maar ook een aantal belangrijke taken van de Regio Randstad, waarvan er in elk 

geval op één punt een slag verloren is, daar waar het gaat om de vertegenwoordiging in Brussel en de 

relatie met de vier grote steden. Spreker gebruikt los van elkaar staande argumenten van 

verschillende orde om aan te tonen wat het College vaststelt, nl. dat er onzekerheid is in rol en 

bestuurlijke structuur. Spreker is daarom dankbaar met de brief die net kon worden gelezen, waar dit 

ook wordt genoemd. De discussie moet naar de mening van de PvdA gevoerd worden in de staten. Er 

moet opnieuw worden gekeken naar de doelen voor deelname en ook naar de termijn waarop die 

doelen bereikt moeten zijn. De fractie heeft behoefte aan een reactie van het College over twee 

punten, aansluitend aan de opmerkingen van het CDA. Er ligt een belangrijke opdracht aan de 

Randstad om invulling te geven aan dat Urgentieprogramma. Flevoland heeft er alle belang bij om 

daar een goede rol in te vervullen. Spreker begrijpt uit de reactie van het CDA dat deze partij de Regio 

Randstad daarin een taak toedicht, terwijl het College op de rem lijkt te trappen met betrekking tot de 

rol van Regio Randstad. Met die laatste stellingname is de PvdA het van harte eens. De vraag is wel 

hoe dan vervolgens de relatie met het Urgentieprogramma en daarnaast zo’n overlegorgaan gezien 

moet worden. De fractie wil ook daar een reactie op. Daaraan ook gekoppeld de vraag in hoeverre de 

keuze van de G4 om in de overkoepelende stedenorganisatie Eurocities te gaan samenwerken, ook 

niet een belangrijke poot weg trekt onder de activiteiten die ontplooid worden met het Hollands huis in 

Brussel. Dat is wellicht een punt wat nader onder de aandacht gebracht moet worden. En tenslotte de 

vraag in hoeverre de verdere uitwerking en concretisering van de Europese Programma’s voor de rol 

en positie van Regio Randstad van evident belang zijn. De conclusie die de PvdA voorlopig heeft 

getrokken is dat het heel belangrijk is om de discussie over rol, nut en noodzaak te voeren.  

De VVD sluit zich in grote lijnen aan bij de verwoording van de PvdA. In het stuk stelt GS vast dat de 

Regio Randstad er een werkterrein heeft bijgevoegd en dat dit sterker is aangezet dan GS wenselijk 

vindt. Die stukken zijn goed leesbaar. VVD kan zich in herkennen in de reactie van GS, sterker zelfs: 

de VVD is van mening dat dit 6
e
 werkterrein (Samenhang en Governance) niet het enige terrein is 

waarbij bedenkingen zijn over nut en noodzaak. De fractie is verder van mening dat de Regio 

Randstad onderdeel is geworden van de bestuurlijke lappendeken, waartegen zij zich zelf heeft 

verzet. Over het algemeen kan gesteld worden dat taken overnieuw worden gedaan. De meerwaarde 

van de Regio Randstad is niet duidelijk. De realisatie wordt aan de betrokken partijen – andere 

overheden - overgelaten. De VVD vraagt de portefeuillehouder de meerwaarde van de Regio 

Randstad en een aantoonbare voortzetting duidelijk te maken. Ten slotte wordt opgemerkt dat de VVD 

zich niet verzet tegen de begroting en de jaarstukken.  

De ChristenUnie kan instemmen met de zienswijze die GS heeft voorgelegd, evenals met de reacties 

van VVD en PvdA.  

 

De CdK denkt er goed aan te doen om in het kort te schetsen wat er aan de hand is met het 

Urgentieprogramma – dit zal binnenkort ook terechtkomen bij de staten – en welke relatie dat heeft 

met het vraagstuk over de toekomst van de Regio Randstad in zijn huidige vorm. De vier provincies 

en de vier grote steden onder aanvoering van de voorzitters van de Colleges, werken momenteel hard 

aan een notitie die de input is vanuit de acht Randstadautoriteiten naar de minster van Verkeer en 

Waterstaat voor een ontwerp-urgentieprogramma voor de Randstad. Dit is aangegeven in het 

regeerakkoord als een Rijksurgentieprogramma, maar de Randstadoverheden proberen daar een 

optimale invloed op uit te oefenen. Als die input rond is zal die aan de minister worden aangeboden. In 

dat concept wordt heel nadrukkelijk een andere vorm van aansturing gekozen dan tot heden het geval 

was. Op een aantal punten sluit dat aan op de opmerkingen die nu gemaakt zijn. O.a.: dingen die al 

waren afgesproken, blijven overeind. Het urgentieprogramma gaat erom om dingen sneller en meer in 

samenhang en slimmer tot stand te brengen. Uit het totaalpakket wat voor de Randstad nodig is 



Prov inc i e  F levo land  Verslag  
  

 

 Bladnummer 

 3 

 

moeten echt de meest urgente punten waar belemmeringen lijken te zijn, doorbroken worden. Voor 

die lijst moeten ook bestuurlijke trekkers worden aangewezen, zijnde gekozen bestuurders van de 

Randstad. Die zullen ook het aanspreekpunt zijn voor de betrokken ministers. Ze moeten wel hun 

achterban weten te committeren aan het realiseren van die projecten uit het urgentieprogramma. De 

minister moet ervoor zorgen dat het kabinet en de Tweede Kamer zich committeren. Zo wenst men te 

werken met de projecten, maar de open vraag is of de Regio Randstad het juiste instrument is om die 

consultatie van de achterban door de trekkers te organiseren. Dat is zeer de vraag. Iedereen heeft 

zich ervoor uitgesproken dat eerst het urgentieprogramma tot stand komt. Daarna wordt pas 

beoordeeld wat de meerwaarde van de Regio Randstad in zijn huidige vorm is. Er is nog niet gezegd 

dat het definitief is afgelopen, maar de kans dat het anders is dan de huidige vorm is zeer groot. Ook 

het College gaat geen beletsel vormen tegen de voorliggende stukken. Tevens wordt gemeld dat bij 

de overige overheden in de Randstad dezelfde gevoelens bestaan. Spreker gaat vervolgens in op de 

gestelde vragen. De Europese Programma’s: (Landsdeel West 2007-2013). Daar heeft de Regio 

Randstad niets mee van doen. Dan de rol van de G4 in het Huis der Provincies: ook daar moet 

onderscheid gemaakt worden. De Randstadvertegenwoordiging in Brussel is uitsluitend een 

vertegenwoordiging van de vier provincies. Het is administratief ondergebracht bij de Regio Randstad, 

maar het is een opdrachttaak van de vier provincies. Het is niet een door de G4 meebetaalde 

opdracht. Het feit dat de G4 hun eigen vertegenwoordiging in hetzelfde gebouw had ondergebracht 

als waar het huis der provincies zaten, stond daar formeel los van. G4 hebben besloten om meer 

prioriteit te geven aan hun betrokkenheid bij Eurocities (grotere steden uit heel Europa). De gedachte 

van een “Hollandhouse” is daarmee wel ondermijnd. Spreker stelt dat de provincies dit hebben 

betreurd, maar er is geen formele relatie met de Regio Randstad. Te zijner tijd moeten GS en PS 

conclusies verbinden aan de toekomst van de Regio Randstad zodra het bestuurlijk model voor het 

urgentieprogramma is uitgekristalliseerd. 

 

Tweede termijn. 

Het CDA dankt de CdK voor de uitgebreide uiteenzetting. Er is ook nog andere informatie van de 

Regio Randstad binnengekomen en daarin wordt een beschrijving gegeven van de missie van de 

Regio Randstad; het urgentieprogramma gaat juist daarover. Als de conclusie wordt getrokken dat 

daarin niet echt een rol moet zijn voor de Regio Randstad, dan is de bodem onder dit orgaan 

weggeslagen. De CDA-fractie vindt dat daar op korte termijn consequenties aan zijn, nl. om de Regio 

Randstad op te heffen. Dat betekent dan ook dat de benoeming van een nieuwe directeur, waarvoor 

in de begroting een fors bedrag is opgenomen, niet zou moeten plaatsvinden. Wellicht is het beter 

even een interim te benoemen. De CdK interrumpeert met te stellen dat er geen nieuwe directeur zal 

worden aangetrokken.  

 

7.  Burgerjaarverslag 2006 

Eerste termijn. 

 

De VVD is van mening dat het verslag een positieve sfeer ademt. De provinciale website is verbeterd. 

De bezwaren worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Zij is benieuwd hoe GS de doelstelling 

wil bereiken om op dit punt bij de drie beste provincies te gaan horen. Punt van aandacht: de binding 

van de burger bij de provincie.Tekenend is dat in 2006 geen enkele inspreker is geweest bij de 

Statencommissies, alleen bij Omgevingsplan. De VVD vindt dat de staten zich dat ook zelf kunnen 

aanrekenen. Bovendien zijn er vertragingen rond de afhandeling van subsidies voor Sport en Welzijn. 

Daar is geen sluitende verklaring voor. De VVD gaat ervan uit dat die van tijdelijke aard zal zijn. Zij 

vraagt zich ook af waarom voor betaling van facturen niet gewoon 30 dagen wordt gerekend, in plaats 

van 24. De fractie blijft het verrassend vinden dat er zo weinig officieel geregistreerde klachten zijn. Is 

dit vanwege een goede premediation, of een kwestie van registratie? In 2005 heeft de VVD hier ook 

een opmerking over gemaakt. Zowel bestuur als management pakken de verbeterpunten serieus op. 

In het jaarverslag wordt een aantal bestuurlijke verbeteracties genoemd. Al met al heel positief.  

Het CDA heeft het verslag met belangstelling gelezen. De fractie kan zich erin vinden; ook in de 

aanbevelingen die het College doet. Tevens hoopt de fractie dat het Kwaliteitshandvest service 

normen daar een bijdrage in zal leveren. Er wordt tevens aangegeven op welke manier burgers 

invloed kunnen uitoefenen op het functioneren van de provincie. Het CDA vindt dat bevordering 

hiervan blijvende aandacht vraagt. In het jaarverslag blz. 27 wordt geconcludeerd dat er een stijgende 

lijn lijkt te zijn in het aantal beroepszaken, al dan niet gedeeltelijk gegrond. De fractie zou graag willen 

laten onderzoeken wat hiervan de oorzaak is.  

De PvdA geeft een compliment voor het jaarverslag. In haar reactie wil zij een onderscheid maken 

tussen feitelijke inhoud en de vorm. Qua feitelijke inhoud sluit spreker zich aan bij de opmerkingen die 
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door zijn voorgangers zijn gemaakt. De vorm is volgens de PvdA-fractie aan het veranderen. Vragen 

die hierbij rijzen: waar is het verslag voor bestemd? Wie moet het lezen? Wellicht goed om er samen 

nog eens over van gedachten te wisselen. Het is nogal divers van inhoud. Bovendien wordt het een 

minutieus verwoord en het ander slechts in grote lijnen geschetst. Is de bewoner van Flevoland met 

deze wijze van verslagleggen gediend? Spreker vindt het verslag wel een prima instrument voor de 

staten zelf. Juist in een nieuwe periode is het goed om daar met elkaar eens kritisch naar te kijken. De 

voorzitter vraagt de PvdA of zij een burgerjaarverslag in verkorte versie zou willen om de burgers te 

informeren. De PvdA stelt zich voor dat een verkorte, meer journalistieke versie, interessant zou 

kunnen zijn voor de burger van Flevoland.  

De ChristenUnie heeft het verslag ook met belangstelling gelezen en ook kennis genomen van de 

conclusies. Zeer informatief voor de Statenleden. Het is volgens de fractie altijd goed om elkaar de 

spiegel voor te houden, ook naar de organisatie toe. De vraag blijft hoe de samenleving tegen de 

provincie aankijkt en tevens hoe de burger beter te betrekken. Behalve bij het Omgevingsplan wordt 

geen gebruik gemaakt van de openbaarheid van de commissievergaderingen door de burger. Zij acht 

het van belang om er met elkaar van gedachten te wisselen hoe dit verbeterd kan worden. Wellicht 

ook via internet. De fractie is tevens benieuwd hoe Flevoland het doet ten opzichte van andere 

provincies. Bovendien vraagt zij naar de status op dit moment rond de subsidie voor sport en welzijn.  

GroenLinks vindt het als nieuw Statenlid een prettig stuk om te lezen. Zij geeft daarvoor een 

compliment. Zij wil op één punt inzoomen, nl. de betrokkenheid van de burger. De fractie vindt 

transparantie van de provincie heel belangrijk. Onlangs was zij bij de presentatie Burgerforum 

Kwaliteit van Leven. Dat ging over platteland en stad. Daar was een heel betrokken groep burgers, die 

veel vrijetijd hadden gestoken in doorwrochte advisering. Aan e.e.a. was een selectieprocedure vooraf 

gegaan. In eerste instantie had zich een veel groter aantal betrokken burgers gemeld. Zij betreurt dat 

er niet structureler wordt nagedacht. Als er dan mensen zijn die zich aanmelden, hoe kunnen die 

betrokken blijven? Wellicht is de situatie anders, maar de indruk werd gewekt dat er wel goed is 

samengewerkt met de geselecteerde groep, maar dat er met de grote groep geïnteresseerden, die 

zich in eerste instantie aanmeldden nooit meer contact geweest. Als die kunnen worden 

vastgehouden, wordt een groter bereik verkregen.  

 

De CdK voegt hieraan toe dat waar het de vraag betreft wat voor acties GS gaan ondernemen, 

gedeputeerde Dijksma zal antwoorden. Spreker antwoordt op het gestelde van de PvdA dat de aard 

van het burgerjaarverslag primair is: verantwoording afleggen van het reilen en zeilen van de 

organisatie aan Provinciale Staten. Secondair heeft het verslag een rol naar de burger, maar het is 

niet geschreven om de burger te informeren hoe de provincie haar werk doet. Spreker vraagt zich af 

of een mengvorm van beide in één stuk te vatten is. Als de wens bestaat om middels een verslag de 

burger te informeren dan moet gedacht worden aan een publieksversie. Dat kan ook de keerzijde 

hebben, nl. dat men een selectie maakt om de zaak rooskleurig voor te stellen of net andersom. 

Daarover zou heel goed met elkaar gesproken moeten worden. Ten aanzien van het betrekken van de 

burger, maakt spreker eerst een feitelijke opmerking. Er zijn regelmatig insprekers geweest in de 

commissies in 2006. Het is vooral een definitiekwestie. Vanuit de samenleving is er wel degelijk veel 

gebeurd, echter niet in de vorm van ‘zich aangemeld hebbend’. Ten tweede vindt de CdK het niet 

onlogisch dat in 2006 veel burgers belangstelling hebben voor het Omgevingsplan. In andere jaren 

zou zonder project als het Omgevingsplan zouden veel mensen zich wellicht gewend hebben tot de 

Commissie Ruimte of Werk. Andere vormen voor het betrekken van de burgers bij de provincie zijn: 

het internet (Flevosense), de kwaliteitspanels (vooral m.b.t. dienstverlening) en de inhoudelijke panels. 

Daar heeft GroenLinks iets over gezegd. Zelf hoopt de CdK dat er meer burgerpanels zullen worden 

ingezet. Dan komt inderdaad de vraag boven wat er gedaan wordt met de niet-geselecteerden. In het 

kader van het Omgevingsplan is daar een oplossing voor gevonden. De mensen die niet werden 

geselecteerd, kregen de mogelijkheid om via het internetforum mee te discussiëren. Dat zou vaker als 

instrument gebruikt kunnen worden om ook die mensen te blijven betrekken. Wat betreft de vraag van 

de ChristenUnie over de benchmarking: er komt in de loop van dit jaar, of begin volgend jaar een 

Provincie Monitor. De secretarissen van de provincies zijn bezig om die te ontwerpen en de gegevens 

vergelijkbaar te maken. Gedeputeerde Dijksma zal antwoorden op de subsidie Sport en Welzijn. 

Tenslotte de opmerkingen over de afhandeling van klachten: Premediation vindt niet plaats in de 

klachtensfeer. Klachten gaan over bejegening, niet over zaken in de juridische sfeer. De CdK leidt uit 

e.e.a. af dat Flevoland het niet slecht doet. Toch vindt hij dat het klachteninstrument zo toegankelijk 

mogelijk moet blijven. Recent is er wel een klacht gekomen, waar bleek dat drie instanties volledig 

langs elkaar heen werkten, dus het gaat wel eens fout. 

Gedeputeerde Dijksma deelt mee dat er testen worden gedaan wat betreft de kwaliteit en snelheid 

van de telefoonbeantwoording. De technische mogelijkheden zijn er. Wat betreft de factuurstroom is 
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de provincie met een betaaltermijn van 28 dagen een voorbeeld. Er is duidelijk niet gekozen voor een 

cashmanagementdoelstelling. Dan wordt nl. altijd de maximale ruimte gezocht. In de afdeling Wegen 

& Verkeer is een achterstand. Daar is ook de grootste factuurstroom, maar daar moet ook de kwaliteit 

van het werk beoordeeld worden. Het CDA interrumpeert met te stellen dat in het kader van Andere 

Overheid een termijn van 28 dagen erg lang is. Dat zou eigenlijk naar beneden moeten. Als het gaat 

om grotere projecten dan zou gewerkt kunnen worden met op tijd betaalde voorschotten en na de 

oplevering van het werk een volledige voldoening. In deze tijd is het niet juist voor de overheid om 

zoveel krediet van ondernemers te vragen. De gedeputeerde is het daarmee niet eens. De 

gemiddelde betalingstermijn bij ondernemers is veel langer. Voorschotten worden uitsluitend verstrekt 

bij grote opdrachten. Spreker zegt toe dat er aandacht aan besteed wordt. Vervolgens gaat hij over 

naar de vraag over de status met betrekking tot de subsidie van Sport en Welzijn. Wellicht hebben de 

commissieleden het collegeakkoord gelezen. Daarin wordt vermeld dat er op termijn een onderzoek 

zal worden uitgevoerd om te bezien of de subsidieafhandeling op een andere wijze – meer centraal - 

verricht kan worden. Dat zou versnelling, kwaliteit en efficiency, maar ook een betere controle tot 

gevolg kunnen hebben. Op korte termijn is er een audit op het gebied van subsidieverlening. Gekeken 

wordt hoe verbeteringen kunnen worden aangebracht, maar op dit moment zijn er nogal wat 

personele mutaties binnen de afdeling SPV. Spreker zegt toe dat eraan wordt gewerkt om de termijn 

van subsidieverlening substantieel terug te dringen. Dit jaar wordt ook gewerkt aan “De Provincie in 

één oogopslag.” Een uitgave waarin de burger wordt geïnformeerd over wat de provincie doet.  

 

Tweede termijn.  

De VVD is blij met het plan voor de Provincie Monitor. Die zal ongetwijfeld geagendeerd worden voor 

de commissie Bestuur. De fractie spreekt de wens uit dat daarin ook een vergelijking komt over de 

afhandeling van klachten.  

De PvdA is het met de CdK eens dat een mengvorm voor het burgerjaarverslag niet ideaal is, hoewel 

zij het wel jammer vindt, omdat er een relatie ligt tussen het verantwoording afleggen en het wervend 

karakter om burgers te laten participeren. De PvdA is er voorstander van om dat aspect nog eens met 

elkaar te bekijken.  

De ChristenUnie heeft nog een korte vraag naar aanleiding van de subsidieafhandeling. 

Gedeputeerde stelt dat er passende maatregelen genomen gaan worden. Spreker vraagt hoe de 

stand van zaken op dit moment is. Zijn er al maatregelen genomen?  

 

De CdK is het eens met het voorstel van de PvdA om zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen 

wát de provincie doet. Daar staan heel heldere dingen over in het Hoofdlijnenakkoord. De aarzeling 

van de CdK ligt bij de vraag of het burgerjaarverslag daarvoor het geëigende instrument is. Daar moet 

over worden doorgepraat. Aldus besloten.  

Gedeputeerde Dijksma herhaalt dat een audit is gezet op de subsidieafhandeling. Er zijn maatregelen 

genomen maar er is onvoldoende personeel op deze afdeling. Spreker hoopt dat halverwege dit jaar 

een aantal nieuwe medewerkers is aangetrokken, zodat de problemen helemaal worden weggewerkt. 

 

5.  Behandeling jaarstukken (financieel) 

De voorzitter heet de accountant, de heer Boshove van Pricewaterhouse Coopers, van harte welkom 

en geeft hem gelegenheid om een toelichting te geven op de jaarstukken. De heer Boshove dankt de 

voorzitter voor deze gelegenheid. Dit is de eerste keer dat een accountantsverslag door Price 

Waterhouse Coopers is uitgebracht. Spreker deelt mee dat een goedkeurende accountantsverklaring 

is afgegeven. Vervolgens maakt hij van de gelegenheid gebruik om in zijn inleiding op een aantal 

aspecten in te gaan. 

 (citaat hr. Boshove): 

Wat nieuw is dit jaar is dat er naast het normale jaarrekening deel ook een 

SiSaverantwoording in de jaarstukken zit. SiSa staat voor Single Information, Single Audit. Dat 

is een nieuw fenomeen van de rijksoverheid om te proberen het aantal specifieke 

verantwoordingen van gemeenten en provincies terug te dringen, waarbij ze streven om die 

verantwoordingen op te nemen in de jaarrekeningen van gemeenten en provincies. Geen 

afzonderlijke verantwoordingen meer en in 1 x de controle van de accountant, gelijk met de 

jaarrekening. Dat betekent op termijn dat alle specifieke verklaringen daarin worden 

opgenomen. Voorbeeld: er zijn ongeveer 150 specifieke verklaringen. Er zijn nu 25 daarvoor 

aangemerkt. Daarvan zijn er 5 à 6 voor de provincie van toepassing. Als gekeken wordt naar 

het totale beeld van een gemiddelde provincie dan is plm. 40% een specifieke uitkering. Dat 

betekent nogal wat. Er zijn geluiden gaande dat zowel Jeugdzorg als ILG daarbij in gaan 

komen. Wat een beetje problematisch is dat ze niet hebben gedacht dat de provincies al heel 
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snel zijn met verantwoorden. Het ministerie denkt dat dit pas op 15 juli plaatsvindt. Daarbij 

wordt ervan uitgegaan dat er genoeg tijd is om de informatie van derden te verwerken, maar 

noch bij het Openbaar Vervoer, noch bij de ILG, noch bij de Jeugdzorg zijn de uitvoerders in 

staat om op tijd te verantwoorden. Dus dat geeft een probleem. Daar is overleg over. In feite 

wordt nu verantwoord voor een jaar terug. Dat was niet echt het doel van SiSa. Het mooie is: 

het zit erin; alles is op tijd verwerkt en er zijn geen opmerkingen bij te plaatsen. Daarmee 

wordt een positief signaal afgegeven. Kijkend naar de oordeelsparagraaf Getrouwheid en 

Rechtmatigheid. Bij allebei ziet u een tabel in ons verslag, waarin wij aangeven dat er wel 

sprake is van een goedkeurend oordeel, maar er zijn wel opmerkingen te plaatsen. Dat zijn 

wel kwantificering van fouten en onzekerheden. Maar die blijven onder de norm die u zelf als 

Provinciale Staten heeft gesteld in het controleprotocol. 1% dan wel 3% van de totale 

lastenomvang van uw organisatie. Dat wil niet zeggen dat het dan zo maar acceptabel is. We 

proberen altijd de fouten en onzekerheden die we zien te bespreken en waar mogelijk te laten 

corrigeren. Er zijn ook zaken gecorrigeerd. De resterende punten waren op korte termijn niet 

meer te corrigeren. Per saldo is ermee akkoord gegaan, maar er wordt altijd op aangedrongen 

om aan te passen. Wat daarbij een belangrijk punt is, zijn de Europese aanbestedingen. Daar 

zitten toch nog wel de nodige tekortkomingen tussen. Deels historisch, dingen uit het verleden 

die doorlopen. Maar deels ook dingen die wel aangepakt hadden kunnen worden. We hebben 

het College geadviseerd op dat punt extra actie te ondernemen, goed te monitoren: a. geen 

nieuwe tekortkomingen laten ontstaan en b. de tekortkomingen die er zijn actief op te pakken 

en de dingen die echt uit de oude doos zijn op te pakken en Europees aan te besteden, zodat 

daar geen problemen, noch inhoudelijk, noch met leveranciers, of qua rechtmatigheid over 

ontstaan. In het staatje bij de Europese programma’s staat ook een pm post. Daar kom ik zo 

op terug. Dit is wel een bijzonder aandachtspunt.  

We keken naar interne beheersing, verslaglegging en specifieke balansposten. Interne 

beheersing is eigenlijk het domein van accountant en organisatie en College, waarbij we het 

College adviseren over interne beheersing. Toch vinden wij het prettig dat aan de staten in het 

kort belangrijke highlights worden meegegeven, zodat u op de hoogte bent wat de accountant 

vindt van die interne beheersing. Ze blijven ook staan tot ze zijn opgelost, dus u kunt ze 

volgen in de komende jaren hoe ermee wordt omgegaan. Als ze weg zijn, zijn ze opgelost. 

Blijven ze staan: omgekeerd. Kijkend naar de inhoud van die bijzonderheden dan zien we – 

los van rechtmatigheid – een aantal punten. Jeugdzorg is een landelijk probleem. Dat geldt 

voor bijna alle provincies. Het mooie is dat het ministerie voor 2 jaar tussen 2005 en 2006 een 

financiële pardonregeling heeft ingesteld waarbij tekortkomingen bij de uitvoerders (niet bij de 

provincie) niet financieel worden verhaald. In 2007 moet dat op orde zijn en dan moeten ook 

de provincies als regievoerder en als verantwoordingsorgaan zorgen dat het op orde is. Het 

college moet er voor 2007 voor zorgen dat alle uitvoerders, bureau Jeugdzorg en 

zorgaanbieders, voldoen aan de eisen die het ministerie stelt. Dat is nogal een opgave. Er 

wordt hard aan gewerkt. Het is wel een aandachtspunt. Daarnaast zien we de Europese 

programma’s. We noemden die al. Daar zitten een aantal heel zware aandachtspunten. Ten 

eerste worden de eisen steeds gekker. Soms met terugwerkende kracht. Waardoor je 

vanwege de bureaucratie niet meer vrolijk wordt, maar ook qua handhaving niet meer. 

Daarnaast zitten er twee zware discussiepunten tussen de EC en het rijk, die uiteraard ook 

gelden voor Flevoland. Met mogelijke risico’s. Doordat de EC problemen heeft geconstateerd, 

lopen er allerlei actieprogramma’s en heeft EZ besloten een grote landelijke audit uit te 

voeren, waarbij 8000 uur uit de markt zijn gehaald om dat uit te voeren, plus een aantal 

fulltime functies binnen het ministerie zelf. Dat kost heel veel geld. De verwachting is dat een 

dusdanig duur onderzoek ook resultaat moet opleveren, waardoor waarschijnlijk allerlei fouten 

en problemen boven water gaan komen. Ook voor Flevoland. Op dit moment is dat niet te 

kwantificeren. Vandaar dat we het samen met Flevoland als een pm post hebben opgenomen. 

Afgewacht moet worden wat er landelijk uitkomt en wat voor effect het heeft voor Flevoland. 

Hopelijk wordt het geen ESF verhaal. 

Dan de ILG. Dat is toekomstgericht. In 2006 speelt dat niet, maar we kijken uiteraard ook altijd 

vooruit met de organisatie. Dat doet Flevoland zelf ook. ILG gaat ingaande dit jaar voor 7 jaar 

lopen. Daar zit heel veel geld in. Er wordt druk onderhandeld met L&V en DNG om dit goed te 

doen. Ik ben daar samen met iemand van Overijssel landelijk ook de onderhandelaar als 

vertegenwoordiger van de provincies. We proberen dus DNG en L&V onder druk te zetten om 

zoveel mogelijk de wensen van de provincies te waarborgen, zodat uw eisen als PS worden 

opgelegd aan L&V en DNG en niet andersom. Daar zijn we een heel eind mee. We hopen dat 

binnenkort af te ronden, zodat we kunnen waarborgen dat wij als accountant en uw 
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organisatie en u als PS de volledige waarborging heeft over al die tientallen miljoenen die de 

komende jaren daar doorheen gaan lopen. Dat dit binnen uw kaders wordt uitgevoerd in 

plaats van binnen de kaders van het rijk. Het was heel moeilijk, maar we hebben ze bijna 

zover. 

Rechtmatigheid is al genoemd. In 2005 heeft u een goedkeurend oordeel gekregen. Daar was 

iedereen zo van onder de indruk dat vervolgens maandenlang niet veel is gedaan. De 

gedachte eraan was blijkbaar heel erg goed bevallen. Maar één keer een goedkeurende 

verklaring is leuk, maar je verwacht ook continuïteit. Daar moest vrij zwaar op worden 

aangestuurd samen met de mensen binnen de organisatie om het toch van de grond te 

krijgen. De bedoeling was om dat in de organisatie te laten plaatsvinden door de afdelingen. 

Dat is niet gelukt. Dus met een ultieme eindsprint heeft het concern een zware inspanning 

verricht om alsnog achteraf heel veel zaken te onderzoeken en gelukkig zijn er geen zware 

tekortkomingen uitgekomen, maar het mag duidelijk zijn dat dit niet een methode is om jaar in 

jaar uit te doen, want je maakt je mensen helemaal gek op bestuursniveau en je maakt de 

mensen lui op uitvoeringsniveau. Dat tesamen is niet echt geweldig. Dus voor dit jaar een hele 

zware aanbeveling om structureel te zorgen voor de verankering van de toetsing op 

rechtmatigheid binnen de processen gedurende het jaar, waarbij je de vinger aan de pols hebt 

als management, als College en ook naar PS toe, zodat we weten met elkaar dat de 

rechtmatigheid gewaarborgd is. Niet achteraf nog vaststellen, want dan loop je het risico dat 

het fout is gegaan, niet te herstellen is en dat je dan een probleem hebt. 

Kijken naar Verslaglegging als laatste punt. 

Het algemene beeld is dat het goed in ontwikkeling is. Inhoudelijk zijn ook sprongen gemaakt 

met betere toelichtingen, hoewel het detailniveau wat doorslaat, waardoor het misschien voor 

PS wat lastig is om de hoofdlijnen te pakken, maar het is voor u gemaakt, dus als u er anders 

over denkt dan is het prima, want u bent de gebruiker van het jaarverslag en wij niet. Ook zien 

we hier en daar wat gebruikelijk is als je zelf iets opstelt, dat je vaker over de positieve dingen 

schrijft dan over de minder positieve dingen. Niets menselijks is het College vreemd. Dat geldt 

overigens ook voor ons. Het is een natuurlijke drang, maar wel een punt om op te letten. Op 

het moment dat je steeds meer gaat verantwoorden over de doelen die je hebt gesteld, ga je 

automatisch de positieve zaken wat breder uitlichten. Het moet ook zo zijn dat GS zelf, ook 

PS, goed kijken naar welke dingen niet zijn gebeurd. Er zullen allerlei goede redenen voor 

zijn, intern of extern, maar de aandacht daarvoor is wel van belang. Kijkend naar de financiële 

analyses dan vinden wij dat die wel voor verbetering vatbaar zijn. De samenhang en de 

duidelijkheid daarvan zou naar onze mening kunnen worden verbeterd, zowel op 

programmaniveau als de personele kosten die in feite als een soort totaalpost worden 

behandeld en door de programma’s heen lopen. Wij vonden dat niet altijd even helder. Dit is 

het eerste jaar dus je kunt er ook niet veel meer aan veranderen achteraf. Per saldo klopt het 

wel maar wij denken dat als je de hoofdlijn pakt en een stukje structurele verdieping zoekt op 

een structurele, uniforme manier, dat PS daar een beter inzicht in krijgt en daarop ook beter 

de vragen die zij hebben, kunnen stellen. Nogmaals een advies aan het College. 

Daarnaast zijn een aantal specifieke posten gepakt, die wij onder uw aandacht hebben 

gebracht. Ik wil er twee noemen: de voorziening Waterlandseweg. De weg is overgedragen 

met geld erbij. Daarbij is heel bijzonder: de procedure is goed verlopen; afstemming door een 

ieder, dat je geld uit een voorziening haalt voor andere doeleinden. Eigenlijk is dat een 

methode die je niet op zo’n manier zou moeten doen. Maar omdat in alle openheid de 

besluitvorming heeft plaatsgevonden en het ook op die manier is toegelicht, kan het wel. Er 

ligt een besluit onder. Per saldo, als je het anders zou verwerken, zou het effect niet groot zijn, 

maar eigenlijk moet je op die manier niet met voorzieningen omgaan. Daarnaast hebben we 

de voorziening wegen en vaarwegen. De voorziening is hoger dan de onderliggende plannen. 

Dat is een aandachtspunt, waaraan gewerkt wordt, maar wel iets om vast te houden. Als 

laatste een aantal leningen, waarvan de inbaarheid niet echt helder is, dan wel dat we bijna 

zeker weten dat de leningen niet binnenkomen. Daarvoor is een reserve gevormd. Alleen 

verslaggevingstechnisch zou je daar eigenlijk een voorziening voor moeten vormen en dan 

weer die lasten ten laste van de reserve. Dat is een technisch punt, maar wel van belang daar 

komend jaar aandacht aan te besteden. En volgend jaar die verslaggevingspunten opnieuw te 

verwerken, dat die volgend jaar niet weer optreden. Dat was het even. 

 

De voorzitter dankt de heer Boshove voor zijn compacte toelichting en geeft vervolgens gelegenheid 

aan de commissieleden om vragen te stellen.  
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De VVD gaat in op het gestelde over de interne beheersing. De accountant stelt dat de materie 

complexer wordt; er zijn wat personeelsproblemen geweest; spreker benoemt het als iets ongrijpbaars 

als ‘cultuur’. Methodes moeten worden verankerd in de organisatie, met name de toetsing 

rechtmatigheid. De vraag van de VVD is of de accountant ervaring heeft met de manier waarop dat 

kan plaatsvinden. De heer Boshove antwoordt dat het van belang is om te beseffen dat er een aantal 

heel belangrijke personeelsmutaties hebben plaatsgevonden. De concerncontrol is lange tijd door een 

interim vervuld. Daar is in het najaar een vaste invulling gekomen door twee personen. Vaak is als 

voor de eerste keer een goedkeurende verklaring wordt afgegeven rechtmatigheid een adhoc zaak 

voor financiën. De mensen op de werkvloer merken daar niet zoveel van. Het concern gaat dan in 

feite het probleem van de afdeling oplossen.Als dat 1 keer is gebeurd en er wordt niet voor gezorgd 

dat de afdeling het zelf gaat oplossen, dan wordt het niet opgepakt. Dat wordt bedoeld met ‘het 

cultuurverhaal’. Het is te zien bij alle organisaties. Eigenlijk moet heel duidelijk worden aangegeven, 

dat éénmalig die klus geklaard is. Rechtmatigheid waarborgen is puur vaststellen dat wet en 

regelgeving extern en intern worden nageleefd. Dat hoort gewoon bij de job van een 

afdelingsmanager. Dan het tweede cultuurpunt: iets doen is één ding, maar dan iets doen zodat het 

zichtbaar is. Dat is het probleem van de afdeling. Uit de benchmark Interne Beheersing die bij het 

verslag is gevoegd blijkt dat Flevoland niet op alle punten even formeel is. Dat heeft goede kanten – 

want het is heel praktisch, maar ook minder goede kanten, nl. dat het niet altijd zichtbaar is wat er is 

gedaan en daar moet aan gewerkt worden. Kortom: sturing op concern: wat is concern en wat is de 

taak van de werkvloer en ook: hoe tonen we aan wat we doen?  

De PvdA mist de aanbeveling van de accountant bij het gestelde dat de 1% norm weliswaar door de 

staten is afgesproken, maar dat dit nog tot behoorlijke fouten kan leiden. Zij vraagt zich af waarom 

niet. Ten tweede wil PvdA weten of het verslag van de interim controle wordt besproken, met name in 

relatie tot de Jeugdzorg. Een derde punt: de accountant geeft aan dat Risicomanagement ook een 

politiek risicomanagement zou moeten inhouden. Zijn daarmee ervaringen in andere provincies? De 

heer Boshove antwoordt t.a.v. de 1% norm dat die door de staten is vastgesteld. Maximaal 1% voor 

fouten en 3% voor onzekerheden. Dat wordt door alle provincies gehanteerd als controlgarantie. Ook 

door de Rijksoverheid en de Nederlandse gemeenten. Spreker adviseert niet dit lager vast te stellen. 

Er wordt dan een heel zware druk op de organisatie gelegd. Bovendien moet het gecontroleerd 

worden en dat kost extra geld. Bovendien gaan er dan verschillen ontstaan ten opzichte van andere 

provincies. De tekortkomingen zijn niet klein, maar onder de norm. Het advies aan het College is om 

er actie op te nemen. Met name betreffende de Europese aanbesteding. Qua interne beheersing is de 

Managementletter een bijproduct van de dienstverlening van Pricewaterhouse Coopers. Het 

hoofdproduct is de verklaring en het verslag voor de staten. U kunt als staten ervoor kiezen die in te 

zien en te bespreken, waarbij wel wordt gesteld dat interne beheersing het domein is van het College. 

De hoofdlijnen worden aan de staten gerapporteerd. Er is een tabel opgenomen met de belangrijkste 

punten uit de Managementletter, zodat de staten inzicht hebben in de punten. Uiteraard kan in overleg 

met het College worden besloten om het anders te doen. Jeugdzorg is een jaarlijkse controle. Is nog 

niet opgenomen in SiSa. De controle over 2006 moet nog plaatsvinden. Daarover is overleg geweest 

met het ministerie. Iedereen weet dat er problemen zijn. Er is een pardonregeling dat er geen 

financiële consequenties zijn, maar het Ministerie heeft de controleprotocollen niet ingetrokken. Vast 

staat nu al dat er geen goedkeurende verklaring wordt afgegeven. Deze controle 2006 zal 

waarschijnlijk geen licht werpen op de problematiek. Het gaat er nu om dat het College vaststelt of het 

plan 2007 er op tijd is. Dat moet worden uitgevoerd door Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders. 

Het is aan het College om daar waar nodig PS te informeren over de voortgang en de consequenties.  

Het CDA vindt het heel plezierig dat er een uitgebreide toelichting is gekomen van de accountant. De 

fractie vraagt of Flevoland groot risico loopt met de Europese Programma’s. De heer Boshove 

bevestigt dat er twee risico’s zijn. Ten 1
e
 een financieel risico en ten 2

e
 een rechtmatigheidsrisico. Het 

2
e
 is het minst interessant, maar technisch lastig. Er is een landelijke discussie tussen EC en het rijk 

over het transparant aanbesteden onder de Europese norm. EC zegt dat niet alleen voldaan moet 

worden aan de normen voor Europees aanbesteden, maar ook dat elke aanbesteding transparant, 

voor iedereen benaderbaar in de markt gezet moet worden. Het rijk ziet dat anders, in ieder geval niet 

met terugwerkende kracht vanaf het begin van de Europese Programmaperiode. Die discussie loopt 

nog. Als EC gelijk krijgt, zou dat betekenen dat alle aanbestedingen onder de Europese norm die niet 

transparant zijn aanbesteed als onrechtmatig worden aangemerkt. Publicitair kan dat een probleem 

zijn. De provincies onderling zullen er niet veel last van hebben. De provincies volgen in deze het 

rijksbeleid. Financieel kan het ook tot problemen leiden. De EC heeft onderzoek gedaan in vier 

regio’s. Daar zat Flevoland niet bij. Uit de onderzochte regio’s kwamen behoorlijke tekortkomingen 

volgens EC. De regio’s en het rijk denken daar anders over. Er is een nationaal actieprogramma op 

gericht. Dat zal leiden tot extra bureaucratie. Dat kost ook Flevoland veel geld. Er worden 71 landelijke 
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projecten onderzocht. De uitkomsten worden uitgesmeerd over het totaal. Dat kan leiden tot 

subsidiabele consequenties. Dat kan ook Flevoland Europees geld kosten en ook voor eventuele co-

financiering. Het kan ook bedrijven afschrikken. Spreker verwacht dat het IPO hier ook een bepaalde 

rol in gaat vervullen. 

De SGP stelt een vraag over het weerstandsvermogen. Iets dat de PvdA al aanroerde. Onlangs is het 

rapport verschenen van de Randstedelijke Rekenkamer waarin iets werd gezegd over het 

weerstandsvermogen. De fractievoorzitter heeft de indruk gekregen dat de accountant hier niet naar 

gekeken heeft, maar instemt met wat GS daarover schrijft in de toelichting. Spreker vraagt of die 

conclusie juist is. De heer Boshove is blij dat erop teruggekomen wordt, omdat hij inderdaad dit punt 

over het hoofd heeft gezien bij de beantwoording. Er is wel gekeken naar het weerstandsvermogen, 

maar het behoort niet tot de opdracht van de accountant om er iets van te vinden. Uiteraard wordt er 

wel iets over gezegd. Over het algemeen kan worden gesteld dat alle provincies teveel 

weerstandsvermogen hebben. Zeker in vergelijking met gemeenten. De vraag is hoe het in komende 

jaren gaat. Flevoland is relatief minder goed bedeeld. Historisch gezien qua opbouw van middelen, 

maar ook qua belangen in openbare organisaties. Het is niet bekend wat gaat gebeuren met de 

aftopping van provinciale reserves landelijk, noch met het provinciefonds en de motorrijtuigenbelasting 

en ook niet met eventuele co-financieringsverhogingen. Die zaken hebben allemaal effect op het 

weerstandsvermogen. Spreker vindt het voor Flevoland van belang dat risicomanagement wordt 

aangescherpt. Het ministerie van BzK heeft een lobby gestart dat provincies en gemeenten veel meer 

gaan verantwoorden over risico’s, financieringsrisico’s en dat afzetten tegen weerstandsvermogen. De 

heer Zegers van BzK trekt dat. Daar is ook een kennismanagementgroep voor opgericht. Door middel 

van de lobby willen ze dat autonoom laten ontwikkelen door provincies en gemeenten, maar als dat 

niet lukt, wordt het verankerd in het BBV, zodat er gedwongen een betere positie in beeld komt in de 

verslaggeving. Flevoland zou er goed aan doen om de volgende twee dingen te doen: veel beter 

bekijken wat de risico’s zijn en daar meer over communiceren, ook als het niet direct financiële 

consequenties zal hebben. Bovendien zal helder aangegeven moeten worden wat het 

risicomanagement is en hoe de voortgang is. Dan wordt een breder palet geboden. De accountant 

heeft geen oordeel over de hoogte van het weerstandsvermogen. Provinciale staten gaan hierover, 

niet het College of de accountant. 

 

De voorzitter dankt de heer Boshove voor zijn duidelijke uiteenzetting en beantwoording van de 

vragen.  

 

5.  Behandeling jaarstukken (algemeen) 

De voorzitter stelt nu de algemene ronde van de jaarstukken aan de orde. Ten aanzien van de 

technische vragen is er een mogelijkheid om de vragen voor 23 mei aan de orde te stellen bij de 

afdeling. Tevens meldt hij dat in de oplegnota van de jaarstukken staat dat het accountantsverslag is 

opgenomen in een afzonderlijke bijlage. Dat is nog niet aan de orde, want GS moet daar nog op 

reageren. Verder staat bij het rekeningresultaat 2006 dat het bestemmingsvoorstel is opgenomen in 

bijlage B. Dit moet zijn: bijlage C. Ook geeft spreker mee dat bij de gehele behandeling bijlage A en C 

ook worden meegenomen. Dit zal worden vastgesteld op 23 mei.  

De VVD vraagt wat de voorzitter bedoelt met ‘algemene ronde’. Zij verwacht dat nu het programma 

bestuur zal worden besproken, daarna de paragraaf en het accountantsrapport. De voorzitter 

antwoordt dat als er geen behoefte is aan een algemene ronde direct overgegaan kan worden tot de 

programmaonderdelen. Er blijkt wel behoefte te zijn in het algemeen op e.e.a. in te gaan. 

De PvdA kan instemmen met het voorstel. Zij heeft wel een aantal opmerkingen: het overschot is wel 

aan de royale kant. Het is uitvoerig toegelicht, maar er kunnen heel algemene conclusies uit worden 

getrokken. Er is voorzichtig uitgegeven. Is dat een structureel verhaal, dan zou daarover gesproken 

moeten worden. Het programma bestuur is op sommige hoofdstukken heel duidelijk, andere 

hoofdstukken minder. Het is ongelijksoortig. De uitgangspunten: wat hebben we gedaan en wat is het 

resultaat is lang niet altijd langs die drie stappen beschreven. Er zijn forse afwijkingen bij de mutaties 

in de reserves, met name bij de Europese Projecten en ook de frictiekosten. De bestemming van het 

resultaat is grotendeels conform het hoofdlijnenakkoord. Daar is de PvdA het ook mee eens. De 

risicoparagraaf: er is al gesproken over de Europese risicoparagraaf. Een minder groot risico is dat 

van de autoleasebedrijven. Kapitaal voor onderhoud reserveren is één, maar het is niet duidelijk wat 

er geïnvesteerd is voor Herinvesteringen, met name kunstwerken zijn in een korte periode neergelegd 

en zijn wellicht tegelijk aan vervanging toe. Ten slotte is de PvdA-fractie benieuwd hoe het College op 

de aanbevelingen van de accountant reageert. Bovendien nog een technisch puntje: als niet gekozen 

wordt voor kleuruitgave, dan zijn de grijsschakeringen moeilijk te duiden. Aanbeveling verdient dan het 

gebruik van verschillende rasters.  
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De SGP merkt op dat als over een reeks van jaren wordt gekeken, de conclusie kan worden 

getrokken dat aanmerkelijke verbeteringen zijn doorgevoerd. Dat kan zeker als een pluspunt worden 

beschouwd. Het is inderdaad merkbaar dat er verschillende scribenten aan het stuk hebben gewerkt. 

Misschien is het mogelijk om daar toch nog wat uniformiteit in aan te brengen. Misschien kunnen de 

grotere programma’s wat breder worden neergezet. Het jaarverslag 2006 overschrijdt de jaargrens 

2007 op een aantal terreinen. Het nieuwe college, dat in maart 2007 is gekozen, wordt genoemd in 

het jaarverslag 2006, ook bij andere onderwerpen is dat het geval. De fractie vraagt zich af welke lijn 

hier wordt getrokken? De fractievoorzitter van de SGP heeft al iets gevraagd aan de accountant over 

weerstandsvermogen. Dit is een belangrijk punt. De accountant heeft aangegeven dat binnen de 

organisatie op dit moment maatregelen getroffen t.a.v. het risicomanagement en de rapportering 

daarover. Het college heeft zijns inziens daarin ook een verantwoordelijkheid. Spreker gaat ervan uit 

dat de uitleg van de accountant juist is geweest en wil dit in het verslag opgenomen zien. 

Gedeputeerde Dijksma vraagt wat de SGP bedoelt. De SGP antwoordt dat het niet de 

verantwoordelijkheid van de staten is hoe het weerstandvermogen is opgebouwd. De vraag behelst 

het volgende: hoe is het risicomanagement ingebed in de organisatie ter voorkoming van financiële 

problemen. Sinds de affaire in Zuid-Holland is het een hot item. De accountant heeft een antwoord 

gegeven en de SGP is tevreden als de gedeputeerde daarnaar verwijst. 

Het CDA kan zich in grote lijnen vinden in wat al is gezegd. Zij vindt er een stijgende lijn in ten 

opzichte van andere jaren. Vorig jaar lag er een rapport van de Randstedelijke Rekenkamer om het op 

bepaalde punten te verbeteren. Het is duidelijk dat het College zich dat heeft aangetrokken. Het is een 

redelijk positief verhaal. Haars inziens mag er ook aandacht worden besteed aan de dingen die niet 

zijn gehaald. Er wordt ook een toelichting gegeven op voor- en nabestemming, een punt dat door CDA 

meermalen onder de aandacht is gebracht. Financieel gezien is 2006 een goed jaar geweest. Dit 

betekent ook dat er waarschijnlijk dingen zijn die niet zijn uitgevoerd. Als dan gekeken wordt naar een 

aantal pijlers, die afgesproken zijn, dan komt uit het verslag naar voren dat er geld is overgebleven. 

Dat betekent dat in 2006 er niet die aandacht aan besteed is wat wel had gemoeten. De CDA-fractie 

spreekt de hoop uit dat het in ieder geval in 2007 wordt uitgegeven, zodat datgene wat is afgesproken, 

ook gaat gebeuren. Vervolgens vraagt het CDA wat de stand van zaken is met betrekking tot de 

accountantsverklaring van de mrb. Het CDA geeft nu al vast aan dat zij dit niet als een hamerstuk in 

de Statenvergadering wil behandelen.  

De VVD gelooft dat in algemene zin het jaarverslag wel aan de orde is geweest. Zij wil toch nog 

terugkomen op wat de accountant heeft gezegd. Allereerst is de VVD van mening dat het gebruikelijk 

is dat GS reageert op het rapport van de accountant en daaraan een verbeterplan koppelt. Wellicht 

heeft dat een tijdtechnische reden. Ten tweede wil de VVD toch graag van het College horen hoe de 

rechtmatigheidstoetsing opgepakt gaat worden. Uit het antwoord van de accountant kon ook worden 

opgemaakt dat het niet puur een financiële zaak is maar een bredere organisatorische zaak. Heeft het 

College daar een verbeterplan op? Tenslotte wil de VVD nog de aandacht vestigen op de kwaliteit van 

de tussenrapportages, zodat de bijsturing sneller en transparanter wordt. Misschien kan daarover ook 

een idee gegeven worden. 

 

Gedeputeerde Dijksma stelt allereerst dat wisseling van een accountant net als wisseling van tandarts 

altijd leidt tot opmerkingen als “ik had dat zo niet gedaan. We moeten zien of we er in de toekomst 

‘een andere kroon’ op zetten. De samenwerking is overigens uitstekend. Waar het College wel van is 

geschrokken is dat zij zelf een vrijwaringsbrief aan de accountant heeft moeten geven, waarin wordt 

vermeld waar het College de verantwoordelijkheid voor neemt. Dat heeft ook te maken met het 

aanscherpen van het risicomanagement. Tijdens de vorige staten zijn de risico’s in beslotenheid 

besproken, omdat mensen ook op ideeën kunnen worden gebracht om een claim in te dienen. Dat is 

eind 2005 of begin 2006 geweest. Afgesproken is toen om dat eens per twee jaar te bespreken. 

Wellicht dat dit begin 2008 aan de orde komt voordat het jaarverslag 2007 uit komt. Inhoudelijk 

ongelijksoortig: spreker is het daarmee eens. Dat is de reden waarom ook een apart hoofdstuk is 

opgenomen met doelen en indicatoren. Als daarover vragen worden gesteld – en dat komt elke vier 

jaar terug – dan kan verwezen worden naar de vakcommissies waar over die doelen en indicatoren is 

gesproken. Op dat punt kan ook vanuit de staten verbetering mogelijk zijn. Een andere vraag betreft 

de reserveringen: gaan wij reserveren voor onze stille reserves? Uiteraard wordt gereserveerd voor 

toekomstige uitgaven zoals bij het IFA. De PvdA interrumpeert met te zeggen dat zij niet heeft 

gevraagd naar investeringen, maar herinvesteringen, zaken die versleten raken. Gedeputeerde 

Dijksma antwoordt dat het BBV niet toelaat dat vooraf wordt afgeschreven. Wel wordt afgeschreven 

op investeringen. Daar zijn normale termijnen voor. Op het moment dat een investering economisch is 

afgeschreven dan is er nog de vraag of het technisch is afgeschreven en of er vervangen moet 

worden, maar op dat moment valt de afschrijving vrij. Het CDA interrumpeert met te zeggen dat daar 
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in het verleden ook over gesproken is. De PvdA raakt volgens haar wel een belangrijk punt aan. In het 

verleden is een aantal kunstwerken aan Flevoland gegeven om niet. De investeringen zijn dan al 

geweest. Straks moet dan een herinvestering plaatsvinden. Dat zal een aanslag op de exploitatie 

betekenen en de afschrijvingen komen dan voor het eerst in de financiële boekhouding terecht. 

Gedeputeerde Dijksma beaamt dit. Voor een aantal zaken kan gereserveerd worden, bijvoorbeeld de 

stadsautowegen. Op sluizen wordt bijvoorbeeld niet afgeschreven. Die zijn ook om niet gegeven. Wel 

wordt een zodanig onderhoud gepleegd dat het niet misgaat. Daarvoor wordt ook een algemene 

reserve aan gehouden. Ook wordt in de voorzieningen er deels rekening meegehouden. Dan gaat het 

puur om de aanwijsbare zaken. De accountant heeft een opmerking gemaakt over de voorziening 

vaarwegen. Het CDA interrumpeert dat voorzieningen niet gelden voor investeringen. Gedeputeerde 

Dijksma bevestigt dit, maar noemt wel voorzieningen op onderhoud voor de langere termijn. Vraag is 

dan welk deel je daarnaar toeschrijft. Spreker zal nog eens kritisch kijken naar de opmerking over 

voorzieningen van de vaarwegen, hoger dan de plannen. De SGP maakte de opmerking over de 

onderverdeling van de posten. Spreker is het met de SGP eens. Hij heeft voorgesteld om met de 

staten nog eens te kijken naar een andere indeling van de begroting. Het College vindt ook dat bij 

projecten (het Omgevingsplan, bijvoorbeeld waar een overschrijding van 6 ton is) die vraag speelt: 

hoe wordt ingedeeld, op project of op organisatie? Hier is van de 6 ton op 50.000 euro na geen sprake 

van out-of-pocket-expenses. Het is een pure doorrekening aan de organisatie, die bezig is geweest 

met inspanningen voor dat Omgevingsplan. Dan is de vraag als er een pmjp is – en die wordt 

verantwoord door alle lagen van de organisatie – dan is dat niet meer te volgen. Dus is het beter een 

begrotingspost pmjp te hebben. Dan wordt gestuurd op het pmjp en niet op de achterliggende zaken. 

Spreker wil die discussie graag met de commissieleden aangaan. Wat betreft het moment van 

informatiegeven in het jaarverslag (punt van de SGP): de gewoonte is toch dat in een jaarverslag de 

laatste kennis wordt weergegeven en als er majeure zaken zijn – een nieuw College is majeur – dan is 

dat een zaak die vermeld moet worden. Vraag wat wel en wat niet, daar valt over te discussiëren. De 

inbedding van het risicomanagement was een vraag van de VVD. Dit is iets van lange adem. Het 

vereist discipline: als het wordt losgelaten, heeft het net als bij elastiek de neiging terug te veren. Zaak 

is om alert te blijven. Ten aanzien van de pijlers werd gezegd dat er geld over was. De pijlers waren 

voor de jaren 2005-2006 en 2007, dus daar is nog geld voor beschikbaar. Het CDA is het daarmee 

eens, maar er wordt wel geconstateerd dat het ten opzichte van de begroting afwijkt. Blijkbaar is het in 

de begroting dan niet over drie jaren uitgesmeerd. De CdK meldt dat dat klopt. In de begroting is 1/3 – 

1/3 – 1/3 opgenomen, maar van tevoren is gezegd, dat dit begrotingstechnisch zo zou gebeuren, 

maar het project loopt over de drie jaren, dus is het heel goed mogelijk dat het anders wordt besteed 

dan begrotingstechnisch is weergegeven. Het gaat om meerjarengeld. Spreker sluit helemaal niet uit 

dat er bij sommige projecten vertragingen kunnen zijn opgetreden. Genoemd wordt het project Andere 

Overheid. Een aantal rijkstaken die naar de provincie zouden komen, zijn nog niet gekomen terwijl 

daarvoor in de pijlers wel geld is gereserveerd. Gedeputeerde Dijksma noemt vervolgens de mrb. Er is 

een reactie gekomen van het ministerie – en dat is indertijd ter kennis gebracht van de commissie – 

dat men nog geen aparte accountantsverslagen zou geven. Afgesproken is dit in IPO-verband met het 

ministerie te bespreken. Het enthousiasme over zo’n aparte verklaring lijkt niet groot te zijn bij het 

ministerie. Dan de opmerking van de PvdA in de risicoparagraaf van “autoleasebedrijf beperkt risico” 

In het Collegeakkoord is gezegd dat als gekeken wordt naar het gemiddelde van Nederland – ervan 

uitgaande dat er een aantal onder Flevoland zitten – dan is het risico daadwerkelijk aanwezig. In het 

Collegeprogramma van Noord-Holland is duidelijk gezegd “wij blijven qua mrb – opcententarief -  

onder de provincie Flevoland” dan is daar toch wel degelijk een risico aan verbonden. 

De managementletter: het College zal een reactie vragen aan het management en daarna zal ook het 

College ernaar kijken. De commissie zal hiervan op de hoogte worden gesteld.  

 

De voorzitter gaat over naar de bespreking van de programmaonderdelen. 

 

6.  Programma Bestuur 

Eerste termijn. 

 

Het CDA heeft drie opmerkingen. De eerste is van tekstuele aard: blz. 13, rechterkolom staat dat het 

bereikbaarheidsregister periodiek is geactualiseerd. Er staat ook dat deze actualisatie juist is 

uitgesteld. Misschien kan daar wat duidelijkheid over gegeven worden. Verder wordt enerzijds 

gesproken over het feit dat de provincie een volwaardige partner wil blijven op het gebied van 

veiligheid terwijl anderzijds wordt gesteld dat deelname aan overleggen en afstemmingscontacten juist 

zijn beperkt vanwege verminderde personele capaciteit. De vraag van het CDA is hoe dit zich 

verhoudt tot elkaar en of er risico’s of financiële gevolgen aan zijn verbonden. Tenslotte een 
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opmerking over het EPD. Daarin wordt een doelstelling genomed voor het creëren van extra banen. 

De indruk bij het CDA is dat dit achterloopt bij de planning. Zij vraagt of deze constatering juist is en 

hoe hard de cijfers zijn.  

De SGP mist iets over het Middenbestuur. Inmiddels is bekend dat het coalitieakkoord toch ook iets in 

zich bergt over dit thema. In hoeverre volgt de IPO dit verhaal? Blijft het de aandacht houden? Het 

calamiteitenplan voor het Ijsselmeergebied blijkt nog niet goed in elkaar te zitten. Kan daarin een 

doorbraak komen? Tenslotte de veiligheidsregio Flevoland, die bepalend is voor de toekomst. Hoe 

wordt die opgezet en hoe kijkt het kabinet er tegenaan, alsmede het toezicht van de provincie op de 

gemeente in dit hele gebeuren. Is daar ook al meer duidelijkheid over te geven?  

De VVD merkt op dat er veel is gezegd. Nog een paar puntjes: communicatie. Er zijn 115 personen 

die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief. Lijkt lniet veel, maar misschien een goed punt om te 

benchmarken. Openbare orde en veiligheid: de VVD maakt zich toch enige zorgen over het 

programma Crisisbeheersing en  rampenbestrijding is vertraagd door personeelsproblemen. De VVD 

is benieuwd naar de wet op de veiligheidsregio’s. De risicokaart wordt weinig gebruikt. Is daar een 

actie op geformuleerd? De VVD was in de veronderstelling dat het Omgevingsplan binnen het budget 

zat, maar zij treft een overschrijding aan van 0,6 miljoen betreffende ambtelijke capaciteit. Betreft dit 

een verschuiving? Graag een uitleg hierover. PME: opvallend is dat te realiseren arbeidsplaatsen 

achter blijven. Scholingstrajecten zijn overtekend. Mogelijkerwijs omdat dit een 

langetermijnprogramma is. Toch de vraag: ligt het accent goed en komen die banen er ook en 

wanneer? Kunnen de gelden die voor dit programma bestemd zijn ook besteden?  

 

De CdK kan de zin over het bereikbaarheidsregister niet plaatsen (vraag van CDA). Spreker zal dit 

laten nagaan. Het is in ieder geval uptodate gehouden wat betreft namen en telefoonnummers, ook na 

personele wijziging. In die zin heeft wel actualisatie plaats gevonden. De SGP noemde het 

Middenbestuur en de rol van het IPO daarbij. Spreker denkt te moeten vaststellen dat een principiële 

discussie rond het Middenbestuur in de komende kabinetsperiode niet zal plaatsvinden. Toch zal er 

discussie plaatsvinden, met name tussen de bestuursprovincies en de rijksoverheid. Het dreigt dat de 

nieuwe Minister van Binnenlandse Zaken wil proberen de discussie over de gesloten huishouding van 

de provincies - terug naar het eigen domein – in een akkoord met het IPO vastleggen. Dat is in strijd 

met de huishouding die de provincies grondwettelijk hebben. Dan het calamiteitenplan voor het 

Ijsselmeer. Dat is een zaak van Rijkswaterstaat. De provincie moet het wel toetsen. Er is op gewezen 

dat dit nog niet in orde is. Er zijn meerderen die gevraagd hebben naar de Veiligheidsregio’s. Er is een 

advies door de Raad van State uitgebracht. Het gerucht gaat dat het niet erg positief was. Er zullen 

wel wijzigingen op komen. Principieel blijft de vraag wat nog de rol van de provincie in het kader van 

rampenbestrijding en crisisbeheersing zal zijn. Dat zal minder worden. Misschien dat de CdK nog een 

aanwijzingsbevoegdheid houden ingeval van een crisis. Dat is nog wel een discussiepunt dat in de 

Kamer uitgevochten zou kunnen worden, zodra het wetsontwerp is ingediend. Wat zeker is, is dat het 

College minder bemoeienis heeft bij rampenplannen. Tenslotte de vraag van de VVD: Het gaat om de 

Rampenbestrijding en Crisisbeheersing van de veiligheidsregio in oprichting. Daar heeft de provincie 

een waarnemersrol bij. En ook een adviserende, ondersteunende rol. Door de personele inkrimping 

kon daar inderdaad minder aandacht aan besteed worden. Maar het gaat om een programma van de 

Veiligheidsregio. De risicokaart van Flevoland is op orde. Hij voldoet aan alle eisen en 

actualiteitseisen. Het is een eerste verantwoordelijkheid van de burgemeesters en de Colleges van 

B&W. De provincie biedt het instrument ervoor. 

Gedeputeerde Dijksma gaat in op de indicatoren van het Europese Programma. Scholingstrajecten 

zijn wel overschreden. De effecten daarvan kunnen pas op termijn worden bekeken. Bij de extra 

banen is het net andersom die door investeringen moeten worden gedaan. De investeringen creëren 

op termijn banen, maar er is wel een toezegging die is vastgelegd in de contracten t.a.v. de 

subsidiëring dat men goed is met die subsidie en de multiplier die daardoor ontstaan aan 

investeringen voor zoveel banen. Dat wordt pas op termijn bereikt. Het effect van de investeringen is 

wel op korte termijn. Er kan een vergelijking gemaakt worden met het jaarverslag 2005: toen was de 

3380 aanmerkelijk minder. Dan komt er op eens een versnelling in omdat de investeringen hebben 

plaatsgevonden. De effecten worden langzamerhand uitgewerkt. De verwachting is ook dat volgend 

jaar weer die versnelling zal worden ingezet. Op termijn zal de provincie zeker op die 11.600 banen 

komen. Ook de subsidie is daarop geënt. Dan is de onderuitputting genoemd van de gelden van het 

Europese Programma. Spreker stelt dat Flevoland redelijk op koers zit. Het grootste gedeelte kan 

gerealiseerd worden. Er is een overcommittering aangegaan. De BTW is een probleem. De subsidie 

was inclusief BTW. De EU heeft gezegd dat de BTW niet in de subsidiegelden mag zitten. Daarvoor 

krijgt de provincie niet de rekening gepresenteerd. Het ministerie van Financiën neemt daarvoor 

verantwoordelijkheid. Dat zou betekenen dat er 9 miljoen extra in het programma geïnvesteerd kan 
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worden. Of dat qua co-financiering met diverse entiteiten haalbaar is, dat is nog de vraag. Daardoor 

vindt een bijstelling plaats. Wat betreft het Omgevingsplan (de 6 ton) heeft spreker de VVD al 

geantwoord.  

 

Tweede termijn. 

De VVD wil nog even terug naar het rampenplan voor het Ijsselmeergebied. Spreker vindt het eigenlijk 

weinig ambitieus om iets pas te toetsen als het er is. Is het mogelijk dat de CdK meer de regie naar 

zicht toe trekt? De CdK antwoordt dat als hij deze houding aanneemt er grote problemen zijn met alle 

zes gemeenten in Flevoland. Er lag een calamiteitenplan maar het voldeed niet aan de eisen. De CdK 

heeft een brief geschreven met het verzoek om het te verbeteren, ook in afstemming met andere 

overheden. 

 

De voorzitter stelt in verband met de tijd de Algemene Dekking  en Onvoorzien aan de orde. 

Hoofdstuk 3 en 4, paragrafen en jaarrekening. De VVD merkt op dat de accountant met zijn 

opmerking over de ESF gelden al een deel van haar betoog weggehaald. Haar vraag is of in de tabel 

pag. 68, pm niet vervangen moet worden naar reëel als het gaat over BTW-compensatiefonds. Ten 

tweede, op pag. 70 wordt gesproken over het onderhoud van kapitaalgoederen. Daar is al het een en 

ander over verteld. Spreker vraagt zich af of het wenselijk is om een soort overzicht (cockpit) te geven 

over hoe de toestand is omdat uiteindelijk zo is dat een afschrijvingstermijn niet hoeft overeen te 

komen met een feitelijke toestand. Het zou inzichtelijk zijn als aangegeven wordt waar die termijnen 

uit elkaar gaan lopen. Ten derde, op pag. 75, over het interim management. Het blijkt dat provincie 

Flevoland geen adequate medewerkers heeft kunnen leveren voor de provincie-overstijgende interim 

management pool. Spreker kan zich voorstellen dat nog steeds behoefte bestaat om gebruik te maken 

van interim managers. Nu dit niet op deze wijze doorgaat, in hoeverre wordt er dan gewerkt aan een 

Flevolands alternatief. Tenslotte: op pag. 78, aanbesteding kantoorautomatisering, een 

Microsoftpakket. Waarom geen Open Source variant? 

De ChristenUnie: brengt het voorstel aan de orde. Het jaarresultaat van 3,7 miljoen. Dit jaar wordt de 

voorjaarsnota door omstandigheden later behandeld. Er is wel een voorstel gedaan door het College 

om de 3,7 miljoen te verdelen. Dat is uitgemond in een aantal onderdelen. Zijn dit de enige voorstellen 

geweest? Wat is de onderbouwing van deze onderdelen. Wat waren de criteria en zijn er meer zaken 

geweest die er wellicht ook voor in aanmerking kwamen? Had het niet wijzer geweest om die 3,7 

miljoen even te parkeren in de algemene reserve tot de behandeling van de voorjaarsnota? 

Een positief punt dat is opgevallen is het ziekteverzuim dat behoorlijk is gedaald van 5,7% naar 3,8%. 

Gedeputeerde Dijksma er wordt gevraagd een overzicht te geven van verschil tussen economische en 

technische levensduur. Als dat zo is dan zal de commissie dat in de risicoparagraaf tegenkomen. Dan 

wordt dat zichtbaar, mits het voldoet aan de criteria van de risicoparagraaf. Spreker kan niet direct 

antwoord geven op de interimmanagement pool. In het verleden is daar wel gebruik van gemaakt. Er 

zijn ook wel mensen aan geleverd – het betrof vrijwel altijd overheidsinstanties. De VVD had er meer 

uit opgemaakt dat het een soort projectenpool was. Gedeputeerde Dijksma antwoordt dat het beide is. 

Ten aanzien van de aanschap van pakket van Open Source, stelt spreker dat dit begrijpelijk is. 

Daarvoor is tot heden niet gekozen omdat het risico te hoog is en de prijsstelling zodanig is dat het 

duurder is omdat veel meer mensen moeten worden ingezet. Vandaar de keuze voor de 

standaardsoftware van Microsoft. Wat betreft de vraag van de ChristenUnie over de verdeling van het 

rekeningresultaat: aan de staten is de keuze om dat nu te behandelen of bij het vaststellen van het 

kader 2008. De verdeling is voortgekomen uit een aantal politieke keuzes die gemaakt zijn. Zij liggen 

ook in de lijn van het Hoofdlijnenakkoord. Wat betreft het ziekteverzuim: daar is het College ook heel 

blij mee. Het is het resultaat van een proactief beleid. Dit is tevens een compliment voor het 

management. Ook externe medische ondersteuning speelt een rol. 

Het CDA meent dat het resultaat nu wel bestemd kan worden en de voorjaarsnota later behandeld, 

maar er moet geen regel van gemaakt worden.  

De PvdA sluit zich hierbij aan.  

Ook de VVD stemt ermee in bij wijze van uitzondering.  

De SGP begrijpt dat in materiële zin de uitkomst hetzelfde is. Ook zij stemt ermee in bij wijze van 

uitzondering.  

De ChristenUnie heeft tenslotte nog een vraag over de criteria van deze bestemmingen en zijn er nog 

andere bestemmingen geweest? 

 

Gedeputeerde Dijksma antwoordt dat er nog anderen zijn geweest die niet in aanmerking kwamen. De 

criteria kunnen gevonden worden in het hoofdlijnenakkoord; ook een aantal prealabele besluiten (o.a. 

Statenverkiezing). De ChristenUnie constateert dat het een politieke afweging is geweest. 
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De voorzitter rondt hiermee de bespreking af.  

 

8.  Rondvraag. 

Geen. 

 

9.  Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 18.15 uur. 

 

Vastgesteld in de vergadering van 14 juni 2007, 

de commissiegriffier,                        de voorzitter, 


