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Bestuursakkoord 2011 - 2015 
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1179089 

Geacht statenUd, 

Bij deze willen wij u graag informeren over de stand van zaken rond het bestuursakkoord 2011-2015 
tussen Rijk, IPO, VNG en Unie van waterschappen (UvW). 

Op 21 april 2011 hebben vertegenwoordigers van het kabinet en de voorzitters van IPO, VNG en de 
UvW na vijf maanden intensieve voorbereiding het bestuursakkoord 2011-2015 ondertekend. Het 
college van Gedeputeerde Staten is van meet af aan kritisch geweest over het opnemen van 
vergaande decentralisatievoorstellen met navenante financiële doorwerking naar de provincies. Het 
college heeft dit het IPO diverse malen schriftelijk en tijdens vergaderingen in IPO-verband laten 
weten. 

Tijdens de vergadering van het IPO-bestuur op 21 april (die plaatsvond direct voorafgaand aan de 
ondertekening van het akkoord) heeft gedeputeerde Witteman namens het college van GS in Ujn 
met de eerder geuite bezwaren niet ingestemd met het voorstel van het IPO om de voorzitter van 
het IPO mandaat te verlenen om het bestuursakkoord te tekenen. Ook de provincies Noord-Holland 
en Friesland hebben geen tekeningsmandaat aan het IPO verleend. 

Op 28 juni j l . heeft ons college het standpunt van het voorgaande college bekrachtigd. Om de 
volgende redenen achten zowel het voorgaande als ons college het niet opportuun om in te 
stemmen met het bestuursakkoord: 

• ln het bestuursakkoord staat dat de provincies instemmen met het aanhouden van de 
juridische procedures tegen de ILG-beschikkingen. Inmiddels heeft de provincie Flevoland 
deze bezwaarprocedure juist wel doorgezet en is het ministerie van EL&l bij brief van 31 
mei 2011 door de provincie in gebreke gesteld. 

• Het college acht de uitkomsten van de onderhandeUngen van het IPO met het Rijk over 
de overdracht van de jeugdzorg teleurstellend. Uit het Provinciefonds komt een uitname 
van 90 miljoen ten aanzien van de jeugdzorg. Dat is in strijd met punt 10 van het 
Flevolandse toetsingskader overdracht jeugdzorg naar gemeenten (HB:1114016). Dat punt 
luidt: Provinciale middelen worden niet afgeroomd. Ook lopen de provincies risico's door de 
onduideUjkheid over de transitiekosten. 

In het bestuursakkoord is vastgelegd dat de afspraken in het akkoord gelden tussen Rijk, IPO, VNG 
en UvW. Om het effect van de afspraken te vergroten en de werking daarvan te verbreden zijn de 
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ondertekenaars overeengekomen dat het bestuursakkoord (en het Bestuursakkoord Water, zie 
hierna) nog aan de individuele leden (gemeenten, provincies, waterschappen en zonodig het 
parlement) van de koepelorganisaties wordt voorgelegd. In het IPO-bestuur is daarom afgesproken 
de colleges van Gedeputeerde Staten te verzoeken het bestuursakkoord ter Instemming (ja/nee) 
voor te leggen aan Provinciale Staten. 

De VNG heeft het bestuursakkoord op 8 juni j l . voorgelegd aan haar leden. Een grote meerderheid 
van de leden heeft niet ingestemd met het onderdeel 'werk' (wet werken naar vermogen en in het 
bijzonder de afspraken over sociale werkplaatsen) vanwege de financiële risico's voor de 
gemeenten. De leden hebben het bestuur van de VNG verzocht om op dit punt door te 
onderhandelen met het Rijk. In hoeverre het rijk bereid Is de onderhandelingen hierover te 
heropenen Is onzeker. 

Op 5 juli 2011 is er een bestuurlijk vervolgoverleg tussen IPG en staatssecretaris Bleker over 
natuur en landeUjk gebied. Tegelijkertijd is het college ook bilateraal in overleg met de 
staatssecretaris teneinde een voor Flevoland positief resultaat op het gebied van natuur en 
landeUjk gebied te bereiken. 

Over het Bestuursakkoord Water nog het volgende. Gp maandag 23 mei 2011 Is dit deelakkoord 
ondertekend door het Rijk, Interprovinciaal Overleg (IPG), Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
Unie van Waterschappen en Vereniging van Waterbedrijven in Nederland. Aan de voorzitter was 
door een ruime meerderheid van het bestuur van het IPG mandaat verleend het deelakkoord als 
onderhandelingsresultaat te ondertekenen. Het akkoord biedt een goede basis voor de provincies 
om hun rol op het terrein van de fysieke leefomgeving (inclusief water) de komende jaren te 
kunnen vervullen. Besluitvorming over het deelakkoord water door ons college vindt plaats na het 
zomerreces, geUjktijdig met besluitvorming over het Bestuursakkoord 2011 - 2015. 

Na de zomer zullen wij het Bestuursakkoord 2011-2015 aan u ter besluitvorming voorleggen. 

Wij vertrouwen erop u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

GedeputeerdeStaten van Flevoland, 
de secret 

mr. drs T. vari dei Wal A.E. Bliek - de Jong 


