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Aanwezig zijn:  

Mevrouw A.E. Bliek-de Jong (VVD), de heren H. Dijksma (VVD), A.L. Greiner (CDA), leden van het 

college van Gedeputeerde Staten. 

De heren A. van Amerongen (VVD), J.N.J. Appelman (CDA), R. TH. van der Avoort (VVD), mevrouw 

M.C. Bax (PvdD), de heer N. Benedictus (VVD), mevrouw F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), de 

heren R.P.G. Bosma (VVD), W.R. Bouma (CDA), F. Brouwer (CU), N. Demirbilek (SP), B.G. van het 

Erve (CDA), J.E. Geersing (CU), mevrouw N. van Herwaarde-van Ravenzwaaij (SP), M. Jonker-

Waterlander (VVD), de heer J. Kramer (VVD), de dames M.M.J.E. Kuijken (PvdA), N. de Lange (SP), 

M. Luyer (CDA), de heren C. Meijer (GL), W.C. Noordegraaf (VVD), mevrouw H.H. Nijhuis-Ovinge 

(CDA), de heren R.T. Oost (CDA), P.T.J. Pels (PvdA), J.J. Posthumus (CDA), mevrouw A.S.M. Roda 

(GL), de heren A.A. Rijsdorp (PvdA), W.R. Ruifrok (PvdA), R.J. Siepel (CU), A.J. Steendijk (VVD), 

mevrouw A. van Stenus-van Basten (VVD), de heren D.G. Schutte (CU), A. Stuivenberg (SP), K. 

Tadema (CU), E. Taskin (PvdA), T.H. van der Wal (SP).  

  

Afwezig: 

De heer J.M. Bos (PvdA), lid van het college van Gedeputeerde Staten, mevrouw T. Zeilstra-van der 

Meulen (PvdA), de heren M. Bogerd (SGP), H. van Ravenzwaaij (SP), en J. van Wieren (CDA). 

 

Voorzitter:  

De heer L. Verbeek (CdK)  

 

Griffier: 

Mevrouw A. Doesburg, griffier. 

 

 

1.Opening. 

De voorzitter: “Hartelijk welkom op deze vergadering. Ik krijg net de melding dat de heer van 

Wieren ziek is. Hij zal dus niet aanwezig zijn. Ook de heer Bogerd en mevrouw Zeilstra zijn 

verhinderd. U treft op uw tafel gebak aan. Dat is omdat ik vandaag mijn elfde lustrum vier en 

omdat ik 2 weken geleden opa ben geworden. Laten we afspreken dat iedereen in deze zaal die 

in de toekomst opa wordt, op gebak trakteert. Flevoland heeft behoefte aan extra tradities heb 

ik gehoord dus misschien kunnen we deze toevoegen. U hebt vanavond een vrolijke voorzitter. 

De heer Ruifrok wenst het woord. Ga uw gang.” 

 

De heer Ruifrok: “Ja voorzitter, ik heb even overwogen om het u aan te doen om met een 

complete motie te komen, dat zal ik echter niet doen. Ik wil eigenlijk iets heel simpels doen. Ik 

wil U namens de Staten feliciteren met uw lustrum en U namens de Staten een toepasselijk 

cadeautje overhandigen. Het betreft een boekje met de voor commissarissen toepasselijke 

titel: ‘Groeten aan de koningin’. Dat lijkt mij een niet mis te verstane boodschap. Het boekje 

zelf heeft ook een band met de belangstelling die u zelf koestert. Het is geschreven door Karin 

Adema en het beschrijft een tocht waarin Karin Adema zich in haar eentje een weg baant door 

Suriname en in de ban raakt van de rijkdom aan culturen die zij daar aantreft. Een zeer 

lezenswaardig boek. Ik wil het u nu namens de Staten overhandigen.” 

 

De heer Ruifrok overhandigt het boek. 
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De voorzitter: “Allen hartelijk dank voor de felicitaties en het mooie geschenk. Ik zal het zeker 

lezen. Mijn interesse voor ontwikkelingshulp is, denk ik, genoegzaam bekend. Wij hebben hier 

in huis afgesproken dat we een lunchbijeenkomst zullen organiseren in de Rietkerkzaal waarbij 

ik het een en ander zal vertellen over mijn eigen activiteiten op dat gebied. Bij deze bent u 

daar van harte voor uitgenodigd. U krijgt er nog wel bericht van. Ik stel voor dat we overgaan 

tot de behandeling van de agenda.” 

 

2.Vaststellen agenda 

De voorzitter: “Wie van U wenst bij de vaststelling van de agenda het woord?” 

 

Mevrouw Van Stenus: “Voorzitter, namens de fractie van de VVD en het CDA wil ik een voorstel 

van orde inbrengen. De fracties van VVD en CDA willen agendapunt 7: initiatiefvoorstel 

verlenging subsidie Psychotrauma Hulpverlening, van de agenda afvoeren en terugverwijzen 

naar de commissie Samenleving, ter bespreking. De reden daarvoor is dat; het initiatiefvoorstel 

ten opzichte van het voorstel in de commissie Samenleving gewijzigd is, waaronder beslispunt 3. 

Deze wijzigingen, waaronder beslispunt 3, zijn niet in de commissie Samenleving behandeld en 

het initiatiefvoorstel is onvolledig. Om het voorstel te kunnen beoordelen moeten de 

Statenleden over alle informatie kunnen beschikken. Dank u wel.” 

 

De voorzitter: “Dank u wel. Is er behoefte aan een debat over dit voorstel of kunnen we het 

onmiddellijk in stemming brengen?” 

 

De heer Ruifrok: “Voorzitter, ik ben een beetje bevreemd door de gang van zaken. Daar waar 

wij van mening zijn dat een voorstel dat op tafel ligt in deze Staten, inhoudelijk in de 

commissie besproken, aanpassing of wijziging behoeft, de Staten mij een aangewezen platform 

lijken om de politieke discussie die daarbij hoort te voeren en er met elkaar besluiten over te 

nemen. Ik ben benieuwd waarom dit voorstel eerst weer terug moet naar de commissie, met 

alle vertraging van dien.”  

 

De voorzitter: “Misschien is het goed om eerst meerdere reacties te verzamelen zodat zij 

integraal beantwoord kunnen worden. Zijn er nog andere fracties die hierover het woord willen 

voeren?” 

 

De heer Brouwer: “Ja ook ik verbaas mij enigszins voorzitter omdat we juist tegemoet komen 

aan wat in de commissie gezegd is. Namelijk dat we direct naar de Staten zouden gaan en dat 

wij wijzigingen die in de commissie naar voren zijn gebracht in het voorstel zouden aanbrengen. 

Het debat vindt hier plaats. De politiek wordt hier gemaakt. We moeten niet alles 

terugverwijzen naar commissies zodat er hier alleen maar ‘hamertje tik stukken’ komen te 

liggen. Laten wij het alstublieft zuiver houden! Hier met elkaar in debat gaan en als u 

wijzigingen hebt op het voorstel of andere zaken, gun ons het initiatief en kom er dan maar 

mee.” 

 

De heer Stuivenberg: “Ja voorzitter, ook wij hebben geconcludeerd dat er in de commissie 

uitvoerig over het stuk is gesproken. Aan de hand daarvan is het aangepast. Ik zie geen 

noodzaak om het nu van de agenda af te halen.” 

 

Mevrouw Roda: “Ik sluit mij aan bij de woorden van de vorige sprekers. Wat mij betreft wordt 

het nu behandeld.” 

 

De voorzitter: “Nog anderen? Hebt u nog repliek?” 

 

Mevrouw Van Stenus: “In de commissievergadering is niet gezegd dat het direct naar de Staten 

zou gaan. Dat kunt u ook terugzien in het verslag. Daarnaast vinden wij dat dit punt zodanig 

gewijzigd is dat we het daar eerst over willen hebben. We hebben niet alle gegevens ontvangen 

van het centrum voor Psychotrauma Hulpverlening. Voor we over dit gewijzigde punt een 

beslissing kunnen nemen willen wij eerst inzicht in deze zaken hebben.” 

 

De voorzitter: “Dank u wel. Het is duidelijk dat de standpunten conflicteren. Gaat u ermee 

akkoord dat ik het in stemming breng?” 
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De heer Appelman: “Voorzitter, dank u wel. Het is inderdaad zo dat wij in eerste aanleg namens 

de CDA -fractie hebben gevraagd om behandeling in de commissie. Het ging voornamelijk over 

de verandering in het uiteindelijke voorstel ten opzichte van het voorstel dat in de commissie 

aan de orde is geweest. Als ik de Staten zo beluister is mijn fractie bereid het debat daarover 

nu te voeren.” 

 

De voorzitter: “Kunnen we overgaan tot stemming? Mag ik bij handopsteken zien wie het 

voorstel van de VVD -fractie steunt? Dat zijn de fractie van de VVD en de PvdD. Dan is het 

voorstel verworpen en zullen wij het alsnog bij punt zeven van de agenda in behandeling 

nemen. Zijn er nog andere opmerkingen bij de vaststelling van de agenda? Mij is gemeld dat er 

vragen zijn van GroenLinks.” 

 

De heer Meijer: “Ja voorzitter, dank u wel. Wij hebben inderdaad vragen over de financiële 

halvering van de provincie gelden. Veroorlooft u mij dat ik even een korte toelichting geef 

alvorens ik de vragen stel. Het gaat over de miljarden van NUON en Essent die binnenkort naar 

de kas van een aantal provincies zullen vloeien. De meeste provincies beschikken nu al over 

behoorlijk wat algemene middelen. Tegelijkertijd zit de minister van Financiën krap bij kas. Om 

die reden gaat volgens het Financieel Dagblad van 17 februari jl. de minister binnenkort weer 

een greep in de provinciekassen doen. Het zou zelfs gaan om een halvering van de bijdrage in 

het provinciefonds. Binnenkort verschijnt er een rapport van de Raad voor de Financiële 

Verhoudingen waarin naar verluidt gesteld wordt dat een greep in de provinciekas 

gerechtvaardigd is. Volgens het Financieel Dagblad liggen de daadwerkelijke inkomsten van de 

provincies € 600.000.000 tot € 800.000.000 boven het bedrag dat zij binnen de bestaande 

afspraken nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Dit bedrag wil Den Haag gaan 

afromen. Daarmee dreigen de provincies meer dan de helft te verliezen van de uitkering die zij 

jaarlijks krijgen van het Rijk. Dit provinciefonds is jaarlijks goed voor ruim € 1.100.000.000. In 

de afgelopen 10 jaar zijn de algemene middelen van alle provincies verdubbeld, met name door 

stijging van de provinciale belasting, inkomsten en dividenden. De aanstaande discussie over de 

provinciale weelde is op scherp gezet door de verkoop van de productie- en leveringsbedrijven 

van hun energiebedrijven. Maar Flevoland heeft als jongste provincie nooit een groot aandeel 

kunnen opbouwen in de nutsbedrijven en is dus een arme provincie. Dat heeft volgens onze 

fractie geleid tot de volgende vragen. Vraag 1 is: Is bij Gedeputeerde Staten al iets bekend over 

de inhoud van het rapport van de Raad voor de Financiële Verhoudingen? Vraag 2 is: Is bij GS 

bekend dat de uitkering uit het provinciefonds vermoedelijk sterk gekort zal worden? Vraag 3 is: 

Zo ja, welke acties heeft GS hier tot op heden op ondernomen? Dat waren de vragen, 

voorzitter.” 

 

De voorzitter: “Dank u wel. Het lijkt mij verstandig dat Gedeputeerde Dijksma daarop ingaat." 

 

Gedeputeerde Dijksma: "Dank u wel, voorzitter. Ik ben het eens met wat u stelt. De 

beeldvorming begint door de Essent en NUON verkoop van de provincies wat eenzijdig te 

worden. Wij worden als rijk afgeschilderd. Er zijn echter zeker drie provincies die daarvan 

afwijken. Flevoland, Zuid-Holland en Drenthe. Flevoland wijkt duidelijk het meest af. Ik zal 

antwoorden op uw vragen. Is GS al iets bekend over de inhoud van het rapport van de Raad voor 

de Financiële Verhoudingen? Nee, officieel is ons nog niets bekend. De planning is dat op 19 

maart de aanbieding van het rapport zal plaatsvinden aan de minister van Financiën en aan de 

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Zij is beheerder van het provinciefonds. De raad is op 

het moment uiterst terughoudend met het verstrekken van informatie. Uw tweede vraag is: is 

het bij GS bekend dat de uitkering uit het provinciefonds vermoedelijk sterk gekort zal worden? 

Even voorafgaand. Aan de raad zijn vooraf meerdere onderzoeksvragen gesteld. In het 

bestuursakkoord is afgesproken dat de raad in opdracht van de fondsbeheerders en IPO een 

onderzoek doet naar de financiële verhoudingen in den brede. Ook de herverdeling tussen de 

provincies speelt daarbij een belangrijke rol. Natuurlijk bereiken ons ook geruchten en worden 

wij erop aangesproken dat er mogelijk een sterke korting op komst is. Onze ‘oren’ in het circuit 

luisteren uiteraard ook mee. In de media wordt daarbij steeds gewezen op de 

uitzonderingspositie van onze provincie. Ook in het artikel in het Financieel Dagblad. Het mag 

duidelijk zijn dat onze inspanningen om continu op die positie te wijzen, heeft geleid tot 

erkenning van die uitzonderingspositie. Dat vinden wij ook in alle publicaties terug. Ook in de 

Volkskrant en andere journalen. Maar na gelijk hebben, moet je ook nog gelijk krijgen. Daar zit 

soms een hele wereld tussen. Vraag drie: zo ja, welke acties heeft GS hier tot heden op 
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ondernomen? Het lijkt me goed om twee actierichtingen te onderscheiden. Enerzijds de 

gezamenlijkheid in IPO verband, anderzijds de provincie Flevoland. Onze lobbystrategie is sinds 

2006 gericht op het verhogen van het relatieve aandeel van de provincie uit het provinciefonds. 

Ik verwacht dat we hierover binnenkort voor de jaren 2010/2011 tot overeenstemming kunnen 

komen. Maar, de mogelijke kortingen op het provinciefonds kunnen hier wel eens roet in het 

eten gooien. Binnen IPO hebben wij overleg. Wij hebben ook contact met de ministeries. 

Primair is het verdeelsysteem aan de provincies. Door er constant op te hameren en het 

aantonen van onze achterstandspositie, is breed erkend dat er zeker iets aan de Flevolandse de 

positie gedaan moet worden. Vanavond vindt overigens een tweede bijeenkomst plaats van de 

Flevolandse werkgroep Lobby. De voorzitter zal daar nog over spreken. Binnen deze werkgroep 

zal worden verkend in hoeverre er op dit dossier gezamenlijk door GS en PS aan de lobby kan 

worden gewerkt. Omdat het onze verwachting is dat het kabinet in deze op korte termijn al 

met een besluit komt, zijn alle lobby activiteiten in dit kader voor het college top prioriteit. Zo 

hebben collega Bliek en ik gisteravond al met een aantal leden van de VVD -fractie in de 

Tweede Kamer overleg gehad en zo hebben ook de andere leden van GS binnen hun politieke 

partijen overleg over dit punt.” 

 

De voorzitter: “Mag ik een kleine aanvulling doen. Er is denk ik een misverstand. De werkgroep 

Lobby is al bij elkaar geweest. Het is de bedoeling dat we vanavond in de commissie Bestuur 

voorafgaand aan het punt dat aangekondigd is, hier nog even verder over spreken. Als 

commissaris heb ik de behoefte om daar met u van gedachten over te wisselen. Ik heb daar een 

aantal ideeën over. Daar lijkt mij deze vergadering niet de geschikte plek voor maar wel de 

commissie Bestuur. Ik zou het erg waarderen als de Statenleden voor dat onderdeel allemaal 

even aanschuiven. Als u hier nog verder over wilt spreken kunnen we misschien die plek 

daarvoor benutten. Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Ook dat we dit straks in de commissie 

Bestuur aan de orde stellen? Ik ga ervan uit dat u daarmee instemt en ik zie u daar voor dit 

onderwerp terug. Dan gaan we nu door met de reguliere agenda. Er zijn geen andere kwesties 

die hier verder aan de orde gesteld moeten worden? Dat is niet het geval.” 

 

3. Notulen van de openbare vergadering van 8 januari 2009  

De voorzitter: “Er zijn geen voorstellen tot tekstwijzigingen binnengekomen. Dan zijn de 

notulen vastgesteld.” 

 

4. Mededelingen 

De voorzitter: “Er zijn verder geen mededelingen. Zijn er nog anderen die mededelingen 

hebben te doen? Dat is niet het geval.” 

 

5. Lijst ingekomen stukken 

De voorzitter: “Is er behoefte om hierover te spreken? Dat is niet het geval.” 

 

6. Hamerstuk 

a. De derde wijziging van de begroting 2009 van de provincie Flevoland 

b. Cultuurbeleid 2009-2012 Op de maat van Flevoland 

De voorzitter: “Wenst iemand hierover het woord? Dat is niet het geval. Daarmee zijn de 

hamerstukken vastgesteld.” 

 

7. Initiatiefvoorstel verlenging subsidie over het Psychotrauma Hulpverlening  

De voorzitter: “Misschien is het goed als de initiatiefnemers ter introductie van dit agendapunt 

het woord voeren.” 

 

De heer Brouwer: “Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen willen het voorstel amenderen. Bij 

punt 3 staat: in de subsidiebeschikking opnemen dat de incidentele subsidie aangewend dient te 

worden ter verbetering van de interne bedrijfsvoering van het Centrum Psychotrauma 

Hulpverlening. Wij zien graag dat ‘interne bedrijfsvoering’, wordt vervangen door ‘het primaire 

proces’. Wij denken dat, dat beter de lading dekt want met ‘interne bedrijfsvoering’ zou je 

misverstanden kunnen oproepen. Wij denken dat dit een verbetering is van de formulering.” 

 

De voorzitter: “Laten we dat even goed vastleggen zodat we later geen misverstanden in het 

debat krijgen. Is de wijziging voor iedereen duidelijk? Interne bedrijfsvoering wordt, het 

primaire proces. Bij beslispunt 3 van dit voorstel. Het is meer bedoeld ter verduidelijking van 
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wat er bedoeld is dan dat het een inhoudelijke wijziging is van het voorstel als zodanig. Zo 

wordt het gemotiveerd. Zijn er geen misverstanden over?” 

 

De heer Appelman: “Wat ons betreft is het wel degelijk een inhoudelijke wijziging van de 

beslispunten.” 

 

De voorzitter: “Dan hoor ik die interpretatie straks wel in het debat.” 

 

De heer Brouwer: “Een terechte opmerking. Kort nog even de motivatie van ons als indieners. Er 

is natuurlijk al uitgebreid over gesproken in de commissie Samenleving. PvdA en ChristenUnie 

hebben ook aangegeven dat zij beseffen dat CPH niet voldoet aan de kenmerken van 

professionaliteit maar daar tegenover staat de specifieke expertise, de goede resultaten, het 

vervullen van een leemte in de zorg, geen wachtlijsten en het feit dat de officiële instanties 

ook doorverwijzen naar het CPH. De commissie heeft breed aangegeven dat deze vorm van 

hulpverlening binnen Flevoland behouden moet blijven. Er was wel kritiek op bepaalde 

formuleringen van het aanvankelijke voorstel. Wij hebben ons deze kritiek aangetrokken. Wij 

hebben ons voorstel zoveel mogelijk aangepast, na de opmerkingen en suggesties van de 

commissie. Voorzitter, het bedrag is gemaximaliseerd en het betreft hier een incidentele 

subsidie. Het subsidiebedrag dient aangewend te worden voor het primaire proces waardoor 

samenwerking met ingang van 2010 gerealiseerd kan worden. Wij denken dat het een goede 

verbetering is. In de commissie is dat aangegeven door GroenLinks en het CDA. MDF heeft 

nadrukkelijk gevraagd om continuering voor een jaar om te zien hoe de samenwerking 

eventueel gestalte kan krijgen. Wij menen dat wij hiermee maximaal tegemoet zijn gekomen 

aan hetgeen in de commissie naar voren is gebracht. Wij doen een beroep op de partijen om dit 

voorstel te steunen zodat, naar uw eigen wens, deze vorm van hulpverlening juist dit jaar 

geboden kan blijven worden. Daarmee zal het onderdak brengen bij MDF niet verstoord worden. 

Dank u wel, voorzitter.” 

 

De voorzitter: “Ik heb begrepen dat het voorstel mede namens de PvdA is ingediend. Sprak u 

ook mede namens de PvdA, in dit geval?” 

 

De heer Brouwer: “Jawel, voorzitter.” 

 

De voorzitter: “Dan hoef ik hen niet het woord te geven. Zijn er andere fracties die hierover het 

woord willen voeren?” 

 

Mevrouw Roda: “Ook voor ons geldt dat deze unieke vorm van hulpverlening voor Flevoland 

behouden moet blijven. De vraag is gesteld of het dan past binnen het provinciaal beleid om dit 

structureel te financieren. Ons antwoord op die vraag is, nee. Wij hebben het daarom, wat ons 

betreft, over een eindige zaak. Het is onze insteek dat het cruciaal is dat het geld dat de 

provincie voor dit jaar beschikbaar stelt, ervoor zorgt dat de organisatie nog even de tijd krijgt 

om de samenwerking met de zorgverzekeraar en zorgaanbieders, professioneel op te pakken. 

Het is onze indruk dat, dat tot nog toe minder goed gelukt is omdat het nu eenmaal de core-

business van het centrum is om hulp te verlenen en niet om samenwerkingsverbanden aan te 

gaan. Wij zouden dan ook graag zien dat de subsidie voor een incidentele periode wordt 

voortgezet met een maximum zoals in het voorstel is aangegeven. In de voorwaarden zou 

duidelijk moeten worden opgenomen dat het de bedoeling is dat er samenwerking gezocht 

wordt en dat, dat uiteindelijk leidt tot onafhankelijkheid van provinciale financiering.” 

 

Mevrouw Bax: “Dank u wel, voorzitter. Ik vind het op zich een heel sympathiek 

initiatiefvoorstel. Ik had er graag mee ingestemd maar er zijn nog wat onduidelijkheden. Het is 

niet duidelijk waarom de zorgaanbieders hen hebben afgewezen. Dat zou ik graag willen weten. 

Er zou een incidentele subsidie kunnen worden gegeven maar wat moet er dan gebeuren zodat 

de zorgaanbieders hen in 2010 wel accepteren. In de brief van het CPH stond dat zij niet bij de 

BIG geregistreerd stonden. Ik heb dat opgezocht. Daaruit blijkt dat al het medische personeel, 

behalve de orthopedagoog, wel geregistreerd staan. Voor mij is een aantal zaken nog onzeker. 

Het initiatief is sympathiek maar het lijkt mij goed om, als meerderen die onzekerheid hebben, 

het terug te brengen naar de commissie, zodat we het initiatiefvoorstel weer bespreekbaar 

maken.” 

 



 Notulen   
  

 

 Bladnummer 

 6 
 

 

De voorzitter: “U kunt niet een voorstel inbrengen dat net is afgewezen. U stelt voor om het 

toch terug te brengen naar de commissie. Dat voorstel is echter net afgewezen door de Staten.” 

 

Mevrouw Bax: “Sorry, het was eigenlijk meer bedoeld als toelichting.” 

 

De voorzitter: “Ik vat het dus niet op als ordevoorstel.” 

 

De heer Appelman: “Voorzitter, dank u wel. Wij hebben in de commissie ook al onze 

ambivalentie ten aanzien van dit voorstel en deze financiering te kennen gegeven. Die 

ambivalentie zit enerzijds in het feit dat naar onze smaak de kwaliteitsborging, de 

professionaliteit en de relatie met de zorgverzekeraars, niet op orde zijn. Anderzijds, en dat is 

denk ik de politieke vraag die wij met elkaar moeten beantwoorden, de vraag wat er met het 

zorgaanbod gebeurt als wij de subsidierelatie beëindigen. Vanuit het zorgaanbod geredeneerd 

zeggen wij dat het een heel waardevolle toevoeging is aan het zorgaanbod in Flevoland. Wij 

willen dat graag in stand houden. Als wij dit nu tot nul terugbrengen, moeten we ook weer 

helemaal opnieuw beginnen. Dat lijkt een aanzienlijk slechtere uitgangssituatie dan wanneer 

wij nu besluiten nog één jaar subsidie te verlenen onder gelijktijdige vaststelling van een aantal 

voorwaarden waaraan de organisatie moet gaan voldoen om in de toekomst een kwalitatief goed 

niveau te behalen. Dat is onze afweging. In het eerste voorstel van de initiatiefnemers was in 

één van de beslispunten sprake van het punt interne bedrijfsvoering. Wij willen nog even heel 

duidelijk benadrukken dat het ons niet gaat om de interne bedrijfsvoering, maar om de 

kwaliteit van het primaire proces. Het zorgproces, het zorgaanbod. Interne bedrijfsvoering gaat 

over secretaresses, ICT e.d. het gaat er ons om dat de kwaliteit van het zorgaanbod op een 

zodanig niveau gebracht wordt dat aansluiting gezocht kan worden bij grotere organisaties of 

dat er een zodanige kwaliteitsborging bewerkstelligd kan worden dat ook zorgverzekeraars en 

andere organisaties zich daar in kunnen vinden. Voorzitter vandaar onze instemming met dit 

initiatiefvoorstel.” 

 

Mevrouw Van Stenus: “Voorzitter, de VVD gaat niet akkoord met de drie voorgestelde 

beslispunten. Ook niet na aanpassing in primair proces. Wij willen hierop graag een toelichting 

geven. Deze toelichting zal enigszins aangepast moeten worden omdat hij gebaseerd was op de 

tekst waarin ‘interne bedrijfsvoering’ stond. Het CPH is een particulier initiatief dat al meer 

dan 10 jaar door de provincie gesubsidieerd wordt. Op 24 april 2007 heeft GS aangekondigd dat 

zij met CPH overleg ging voeren over de wenselijkheid om deze provinciale ondersteuning te 

beëindigen. De provincie heeft begin 2008 meegedeeld dat zij voornemens was om met ingang 

van 2007 de subsidie stop te zetten. De reden is dat het structureel financieren van een 

zorgaanbieder niet past binnen het bestaande provinciaal beleid. Het CPH is geadviseerd om 

financieringsafspraken te maken met het Zorgkantoor. In de vergadering van 9 oktober 2008 is 

dit in onze commissie al besproken en heeft de PvdA tegen de ChristenUnie gezegd dat zij zich 

moeten realiseren dat dit eventueel precedentwerking kan geven. Op 15 januari 2009 is de 

coördinator van het CPH bij ons geweest om in te spreken. Zij gaf aan dat CPH niet onder de 

regels valt van zorgverzekeraars. Ook samenwerking met andere organisaties die wel onder de 

regels van de verzekeraars vallen, behoorde niet tot de mogelijkheden. Er werd hierover verder 

geen uitleg gegeven. De VVD heeft tijdens de commissievergadering wel gevraagd hoe vaak er 

contact was geweest met zorgverzekeraars om tot samenwerking te komen. Als antwoordt werd 

gegeven: Driekwart jaar geleden. Dat betekent omstreeks maart 2008. Dit terwijl het CPH wist 

dat de subsidie stopgezet zou worden. Dat bevreemdde ons. Het CPH heeft in februari 2009 bij 

GS een bezwaar ingediend tegen deze afwijzing. Dit bezwaar is nog in behandeling bij de 

provincie. Als VVD -fractie zijn wij benieuwd naar de reden waarom CPH vanaf 24 april 2007, al 

bijna twee jaar lang, er niet in is geslaagd om met zorgverzekeraars of andere vergelijkbare 

zorgaanbieders tot een financiële en/of organisatorische oplossing te komen. Daarover heb ik 

tot nu toe geen enkele documentatie ontvangen. Bij het derde beslispunt staat: dat de 

mogelijke incidentele subsidie aangewend dient te worden ter verbetering van het primaire 

proces, waardoor samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders met ingang van 2010 

gerealiseerd kan worden. Hieruit kunnen we eigenlijk de conclusie trekken dat de 

bedrijfsvoering niet op orde is. De VVD -fractie vindt het geen taak van de provincie om de 

verbetering van interne bedrijfsvoering/primaire processen te subsidiëren. Dan ten aanzien van 

de cliënten. Groene Land Achmea geeft een vergoeding van 100 procent voor niet klinische 

geneeskundige geestelijke gezondheidszorg mits de hulpverlener gecontracteerd is en een 
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lagere vergoeding wanneer deze niet gecontracteerd is. De cliënten worden dus niet verstoken 

van hulp. Op de website van het CPH staat verder dat voor cliënten met een minimuminkomen 

of een uitkering de mogelijkheid bestaat om een beroep te doen op de bijzondere bijstand of 

een persoonsgebonden budget. Daarnaast kunnen zij, in specifieke gevallen, ook nog terecht bij 

het schadefonds geweldsmisdrijven. Deze informatie geeft ons de volgende overwegingen: de 

VVD steunt de visie van GS dat het structureel financieren van zorgaanbieders niet past binnen 

het bestaande provinciaal beleid, behalve als het gaat om een wettelijk kader. De provincie 

heeft in 2007 het CPH al geadviseerd om te kijken naar een andere financier. Zij heeft alles 

volgens de geldende procedure afgehandeld. Een eenmalige subsidieverstrekking zou 

precedentwerking hebben. Het verwondert de VVD dat CPH gedurende twee jaar noch bij het 

Zorgkantoor noch bij een andere geaccepteerde zorgaanbieder tot samenwerking kan komen om 

uit deze impasse te geraken. De VVD heeft totnogtoe van het CPH geen enkel inzicht gekregen 

op welke gronden CPH door de zorgverzekeraars afgewezen is. De cliënten kunnen bij 

zorgverzekeraar Achmea 100 procent vergoeding krijgen mits de zorgaanbieder gecontracteerd 

is. Als men voor een niet gecontracteerde zorgaanbieders kiest, is dit dus een eigen vrije keuze. 

De VVD vindt het geen taak van de provincie om het verbeteren van interne bedrijfsvoering of 

primaire processen hoe dan ook te subsidiëren bij welke instantie of instelling dan ook. De VVD 

gaat niet akkoord met deze drie beslispunten.” 

 

Mevrouw De Lange: “Dank u wel, voorzitter. De SP vindt de laagdrempelige hulpverlening heel 

erg belangrijk. Daarom is voor ons één ding heel duidelijk. Het Centrum voor Psychotrauma 

Hulpverlening moet open en bereikbaar blijven. De SP kan zich vinden in het voorliggende 

initiatiefvoorstel maar realiseert zich wel dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van 

precedentwerking. Er zijn immers meerdere organisaties die eventueel gebruik zouden willen 

maken van provinciale subsidies. Voorzitter, het CPH moet zien te voorkomen dat volgend jaar 

weer subsidie nodig is, door nu de samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders te 

vinden. Deze subsidie is in de optiek van de SP dan ook bedoeld om daarin te faciliteren. 

Tenslotte is de SP van mening dat met ingang van 2010 een dergelijke samenwerking tot stand 

gekomen dient te zijn. Daarom lezen wij beslispunt drie zo: dat met ingang van 2010 die 

samenwerking gerealiseerd is. Voorzitter, de SP fractie steunt het voorliggende 

initiatiefvoorstel en wenst het CPH veel succes. Dank u wel.” 

 

De voorzitter: “Dank u wel. Is er van de zijde van de indieners de wens om op gemaakte 

opmerkingen in te gaan?” 

 

Mevrouw Kuijken: “Dank u, voorzitter. Het gaat hier absoluut niet om een structurele subsidie. 

Het is door een aantal partijen al benoemd en ik wil het hier nogmaals expliciet neerzetten. Het 

gaat niet om het structureel maken van subsidie. Het gaat er juist om, om het jaar te 

overbruggen dat het CPH nodig heeft om onderdak te komen. Over de precedentwerking, zoals 

deze genoemd is, is in de commissie al gesproken. Wij zijn er niet zo bang voor. Wij hebben het 

wel genoemd maar het gaat hier om een organisatie die niet voor het eerst om subsidie vraagt. 

Dat zou een precedentwerking opleveren. Het gaat om een organisatie die al subsidie heeft en 

waarbij de subsidie juist afgesloten zal gaan worden. Het gaat puur om het overbruggen van dit 

ene jaar. Dank u wel, voorzitter.” 

 

De voorzitter: “Dank u wel. Dan is daarmee ook de tweede termijn geopend voor zover men 

daar behoefte aan heeft. Is dat het geval? Niemand. Dan breng ik het voorstel in stemming. Wie 

wordt geacht tegen dit voorstel te stemmen?” 

 

Stemming: 

Tegen stemmen: VVD 

Voor stemmen: CDA, PvdA, SP, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD. 

Het voorstel is aangenomen. 

 

De voorzitter: “Het voorstel is aangenomen. Dan is daarmee dit voorstel voldoende behandeld.” 

 

 

 

 

8. Sluiting 



 Notulen   
  

 

 Bladnummer 

 8 
 

De voorzitter: “Het is even na achten. Ik wil u voorstellen om elkaar over een kwartier bij de 

commissie Bestuur weer te ontmoeten. In de commissiekamer. Ik dank u allen voor uw inbreng 

en daarmee is deze vergadering gesloten.”( 20.05 uur) 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten gehouden op 16 april 2009. 
       

       

       

 

 

 

      de griffier,                                    de voorzitter,  

 

 

 


