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Verslag van de vergadering van de commissie voor Financiën, Zorg en Welzijn, Europa 
van vrijdag 23 mei 2003 
 

Aanwezig zijn: 

Dhr. R. T. van der Avoort (voorzitter), dhr. B.A. van den Berg (PvdA), mw. L.B.M. Venselaar (PvdA),  

dhr. E.W. Gumbs (PvdA), mw. G. Soudain (pvdA), dhr. A. van Amerongen (VVD), mw. K.J.H. Hasper-

Wolters (CDA), dhr. B.G. van het Erve (CDA), mw. F.T. Joosse (ChristenUnie), mw. F. Laamraoui 

(GroenLinks),  

dhr. J.I. Crebas(D66), dhr. V.N. Maijer (SP), dhr. J. Jongsma (LPF), dhr. R. de Wit (SGP), dhr. H. 

Sieben,(secretaris), mw. L.J. Fer (uitvoerend secretaris) 

 

Afwezig is: 

dhr. L.H.N. Lammers (LPF) 

 

Tevens zijn aanwezig:  

Dhr. H. Dijksma (gedeputeerde), Dhr. J.C. Helder (FIN),  mw. E. Verstraelen(SPV), dhr. H. Sander(SPV),  

mw. A.P. Weener-v.d. Zande (SPV) 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.  

 

2. Verslag van de vergadering van 17 april 2003 

Er zijn geen schriftelijke tekstwijzigingen ontvangen. 

 

3. Mededelingen  

De voorzitter deelt mee: 

 Dat het LPF fractielid, de heer Lammers verhinderd is. Hij wordt vervangen door de heer Jongsma. 

 Na afloop van de vergadering zal het verslag van de vorige besloten vergadering worden behandeld. 

Gedeputeerde Dijksma deelt mee: 

 Omtrent stand van zaken Ijsselmeerziekenhuizen; dat gedeputeerde Bos een gesprek heeft gehad met 

minister De Geus. Aanstaande dinsdag 27 mei is er een extra vergadering waarbij fractievoorzitters en 

zorg woordvoerders zijn uitgenodigd . De heer Brinkman zal ook aanwezig zijn. Naar aanleiding van 

deze mededeling vraagt de PvdA fractie haar felicitaties over te brengen aan  gedeputeerde Bos voor 

zijn snelle handelen in deze. 

 Het college heeft de subsidie aanvraag van de vrienden van Schokland voor een bijdrage voor diverse 

knelpunten dan wel bestuurskosten afgewezen op grond van het feit dat de betreffende begrotingspost 

Bestuurskosten en kadertraining reeds uitgeput is. 

 

4.  Statenvoorstellen 

a.  Algemene wijziging (13
e
 wijziging) van de begroting 2003 van Provincie Flevoland 

De LPF-fractie  informeert naar een actie betreffende PME. Gedeputeerde Dijksma antwoordt dat het gaat 

om reeds genomen besluiten. Naar aanleiding daarvan vraagt de VVD-fractie om in het vervolg het besluit er 

bij te doen. Gedeputeerde Dijksma zegt dit toe.  

De LPF- fractie wil weten of er bij de afdeling MB zicht is op een structurele oplossing van het 

personeelsprobleem. Volgens de gedeputeerde is dit wel het geval. 

Advies: Aan de commissie wordt toegezegd  dat zij in het vervolg de besluiten van de voorstellen genoemd 

in de Algemene wijziging  ter beschikking zullen worden gelegd. De commissie stemt in met het voorstel. 
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b. Provinciale regeling zorg en wonen  

De SGP- fractie geeft aan blij te zijn geweest met  de  ingediende motie bij de Algemene Beschouwingen 

van 16 april 2002.  

De ChristenUnie –fractie vraagt zich af of er recht gedaan wordt aan genoemde motie indien overgegaan 

wordt tot  structurele verhoging van de post.  Volgens de voorzitter kan dit het beste worden toegepast 

door het opnemen van een beleidsregel. 

De commissie stemt in met het voorstel. 

 

c. Toekomstig informatiebeleid: onwikkeling 2006 en verder 

De VVD-fractie merkt op dat er nog tekorten zijn voor 2004-2006 en vraagt zich af op welke wijze daar 

dekking voor gevonden zal worden. 

Gedeputeerde Dijksma geeft aan dat de projecten zullen worden ondergebracht in  het programma 

Ontwikkeling informatie voorziening provincie Flevoland. Voor  genoemde jaren zal structureel een 

bedrag van € 300.000,- nodig zijn. Daarvoor zal nog bekeken worden hoe dit inpasbaar te maken.  

De LPF-fractie doet een voorstel voor om een klankbordgroep te formeren. Overige fracties kijken uit naar 

het schriftelijke voorstel. 

De commissie heeft verder geen op-/aanmerkingen. 

 

d. Verruiming aanwendingsmogelijkheid reserve boventallig personeel 

De PvdA-fractie merkt op dat voorgesteld wordt de aanwending van de reserve frictiekosten te delegeren 

aan het college. Zij is  daarom benieuwd hoe GS de opgave van  1,5 miljoen euro wil gaan inzetten. 

De VVD –fractie vindt het niet juist om reserve middelen hiervoor te gebruiken. De vermogenspositie van 

de provincie wordt namelijk aangetast. Zij stelt dus voor om een creatieve benadering toe te passen  en 

het bedrag van 1,5 miljoen euro gefaseerd toe te voegen. 

Gedeputerde Dijjksma antwoordt dat de reden waarom het college gemeend heeft het bedrag in één keer 

toe te voegen heeft met effectiviteit te maken. Het college hoeft dan niet voor elk incidenteel geval naar 

de staten. Er zal gebruik worden gemaakt van de HRM methode om personen afzonderlijk te begeleiden. 

Periodiek zal over de benutting van de middelen worden gerapporteerd. 

De VVD-fractie adviseert de vermogenspositie van de provincie niet al te zeer te belasten door dit soort 

maatregelen. De commissie stemt in met het voorstel. 

 

e. Algemene begroting jeugdzorg 

De ChristenUnie-fractie is van mening dat het statenvoorstel niet veel duidelijkheid geeft. Zij wil weten 

welk bedrag aan de instellingen en onder welke voorwaarde dit bedrag aan de instellingen zal worden 

gegeven. Zij wijst erop dat de motie is ingediend om de knelpunten in de Jeugdzorg op te lossen en 

organisaties klaar te maken voor de implementatie van de nieuwe Wet op de Jeugdzorg. Het geld moet 

niet in een bodemloze put verdwijnen.  De PvdA-fractie is verbaasd om de tweetal vergissingen die zich 

hebben voorgedaan bij het opstellen van de begrotingswijziging naar aanleiding van dit voorstel. 

De CDA-fractie sluit zich aan bij de woorden van het ChristenUnielid. Zij heeft de vergissingen evenals de 

Pvda-fractie als storend ervaren en stelt dat zulke vergissingen op financieel gebied voorkomen moeten 

worden. De SGP-fractie sluit zich aan bij de woorden van het ChristenUnie lid. De overige fracties hebben 

geen opmerkingen. 

Gedeputeerde Dijksma zegt toe dat hij een samenvatting zal maken van het dossier waarbij € 965.000,- 

beschikbaar wordt gesteld aan Jeugdhulpverleningsinstellingen en dit ter hand zal stellen van de 

commissieleden. Randvoorwaarden zijn een levensvatbaar plan en zicht op financiële middelen. Verder 

wordt uitgelegd dat het bij de kleine vergissingen  gaat om administratief kleine zaken.  

De commissie ontvangt een korte samenvatting en stemt in met het voorstel. 

 

5. Ter bespreking 

a.      Regiovisie Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap (2001-2003). Voortgangsrapportage 

De SGP-fractie vraagt zich af of de regiovisie werkt. Waarom staat er:  “Om te bereiken dat de omslag 

wordt  

gemaakt van beschermzorg naar ontwikkelingszorg moet de indicatie vanuit dit perspectief gebeuren.  En 

de term “licht” in de zin: “ Zorg moet zo licht mogelijk worden geïndiceerd, kan de fractie niet plaatsen. 

Ook vraagt de fractie zich af hoe het komt dat slechts 9 personen de panelbijeenkomst wonen en zorg 

hebben bezocht. En waarom zijn ZGB en Pfvo voorzichtig gestart met de voorbereidingen  voor een 

inventarisatie van de bestaande wooninitiatieven. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het één 

aanmeldingsloket? 

Naar het oordeel van de CDA-fractie geldt dat de voortgangsrapportage duidelijk maakt dat er weinig of 

geen voortgang is geboekt. Dit geeft haar reden tot zorg en zij wil dan ook het oordeel van de 

gedeputeerde hierover horen. Verder stelt de fractie enige vragen en opmerkingen: 

- 2 jaar geleden is subsidie beschikbaar gesteld voor het project “Community care in Almere” . Tot 22 

mei 2003 vernam de fractie niets over het pilot-project. En per 22 mei 2003 is haar verteld dat er juni 

2003 een bijeenkomst zal worden belegd. De fractie wil weten wat de stand van zaken is rondom dit 

project. 
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- De fractie is nog steeds bezorgd over het functioneren van de ZGB. Deze organisatie die onder 

andere tot taak heeft de zorgvraag voor mensen met een verstandelijk handicap in beeld te houden, 

heeft in 2002 slechts 1 panelbijeenkomst gehouden waar slechts 9 personen aanwezig waren. De 

fractie is van mening dat je zo geen representatief beeld krijgt. 

- De fractie is van mening dat het goed zou zijn als de ZGB in Almere met een structureel aanbod zou 

komen voor ouders van kinderen/mensen met een verstandelijk handicap. Zij wil weten of 

gedeputeerde deze mening ook deelt. 

- Zou het mogelijk zijn een provinciale folder te ontwikkelen waarin aangegeven wordt dat er sprake is 

van 1 aanmeldingsloket voor verpleging en verzorging en de WVG. Heel veel ouders weten niet dat 

dit het geval is, zodat LIA en RIO geen bekendheid genieten. 

- Door  de ZGB zijn nog geen initiatieven ontplooid inzake behoeftepeiling oudercontactgroepen rond 

kinderdagcentra. 

- Ook de tandartsenzorg geeft te denken; zijn er tandartsen in Flevoland die hier extra aandacht aan 

geven. 

- Verder verwijst de fractie naar Paladijn, een prachtig wooninitiatief, en vraagt zij zich af waarom 

stichting Abri niet meedoet in de Stuurgroep. 

- Ten aanzien van onderwijs, dagbesteding en arbeid verwoordt de fractie haar zorg met betrekking tot 

het onderwijs aan verstandelijk gehandicapten. Zij is van mening dat er in Almere volwaardig ZML 

onderwijs moet komen. Nog steeds reizen zo’n 30o leerlingen dagelijks naar Hilversum, Lelystad en 

Amsterdam. 

- De fractie wil weten hoe ver het staat met het project Socion. 

- Ten aanzien van mobiliteit e.a. , noemt de fractie het project Time-out., winnaar van de GIFT prijs 

2001. Zij wil weten of het college mogelijkheden ziet om dit project op te starten. 

- Tenslotte wil de fractie weten of clienten en hun ouders voldoende betrokken worden bij de punten uit 

deze regiovisie. 

De PvdA-fractie is verbaasd over het aantal onderwerpen. Zij vraagt zich af of in overweging genomen is 

om delen over andere commissies te spreiden. Ten aanzien van onderwijs, dagbesteding en arbeid 

vraagt de fractie zich af waarom dit niet meer verdeeld wordt over andere commissies. De fractie heeft 

vragen over  het onderwijs aan gehandicapten dat door Stichting Gewoon Anders wordt gegeven. Is er 

zicht op hoeveel en welke kinderen er geholpen worden en is er zicht op de financiën. Verder gaat de 

fractie in op enkele detailzaken. Zij wil weten hoe de samenwerking tussen LIA en RIO verloopt en aan 

welk aantal mensen moet gedacht worden wanneer er gesproken wordt over: “onderzocht moet worden 

of er voor veel mensen een gat valt tussen voortgezet onderwijs…”. Ook ligt in de voortgangsrapportage 

de nadruk teveel op Almere. De fractie is benieuwd naar vorderingen in alle Flevolandse gemeenten. 

De ChristenUnie-fractie vindt dat er op zorggebied een grote taak is weggelegd voor de ZGB. De 

organisatie moet op poten worden gezet en met initiatieven en keuzes komen.  De ZGB geeft aan voor 

zorggebruikers te zijn maar in detail valt dat tegen. De fractie constateert dat het werk nog moet 

beginnen. 

De VVD-fractie sluit zich aan bij de vragen van de vorige fracties.  De fractie is positief over de gekozen 

opzet van de voortgangsrapportage en adviseert vast te houden aan deze indeling.  

Gedeputeerde Dijksma merkt op dat informatie over detailvragen in een vroeg stadium al gesteld hadden 

kunnen worden. Hij zal deze vragen dan ook niet beantwoorden maar verwijst de vragenstellers naar 

betreffende beleidsmedewerkers. Hij is van mening dat het niet zinvol is om een waarde oordeel te vellen 

over de ZGB. Het is nu zaak om te bekijken hoe verder aan de slag kan worden gegaan en 

verbeterprocessen te doen. De zorgvisie dient niet gesplitst te worden over diverse commissies maar 

behandelt te worden in de toekomstige commissie Samenleving. De gedeputeerde raad commissieleden 

aan een bezoek te brengen aan het project Community Care.  Het blijft een probleem om voldoende 

mensen te interesseren voor panelbijeenkomsten. Dit is ook in de stuurgroep besproken. LIA en RIO 

werken samen en trekken op een aantal punten gezamenlijk op. Helaas maken beide indicatieorganen 

gebruik van een verschillend automatiseringssysteem waardoor het uitwisselen van gegevens wordt 

bemoeilijkt.  

 

De stuurgroep heeft als reactie op de voortgangsrapportage de volgende opmerkingen: 

- zij is van mening dat er positieve slagen zijn gemaakt maar dat door de vermaatschappelijking van de 

zorg zich nieuwe problemen voordoen. Dit heeft te maken met de mate waarin de samenleving 

ontvankelijk is voor het borgen van mensen met een verstandelijk handicap. Steeds meer wordt er 

voor verstandelijk gehandicapten een plek gevonden in kleinschalige projecten in de wijk middenin de 

lokale samenleving. De doelgroep waarop deze regiovisie betrekking heeft is desalniettemin 

kwetsbaar. De maatschappij heeft ontwikkelingen doorgemaakt: individualisering, meer criminaliteit 

minder sociale cohesie. Bovendien biedt de huidige maatschappij bepaalde aantrekkelijkheden die 

het moeilijk maken voor sommige verstandelijk gehandicapten om zich staande te houden. Er is geen 

weg terug naar de grote intramurale instellingen maar hoe je verstandelijk gehandicapten in de 
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huidige samenleving moet begeleiden en ondersteunen is een makkelijke vraag maar niet 

gemakkelijk te beantwoorden en te realiseren.  

 

 

 

- De toename van het aantal indicaties maken duidelijk dat de zorgvraag van verstandelijk 

gehandicapten voorheen veelal binnen gezinnen zelf werd beantwoord en opgevangen. Nu vragen 

veel ouders/verzorgers een indicatie aan en expliciteren zij het recht op zorg in het kader van de 

AWBZ. Ondanks de toename van de capaciteit is de wachtlijst voor de meeste zorgproducten 

gestegen.  

- Er is grote behoefte aan voldoende geschikte goedkope huurwoningen. Deze problematie is het 

afgelopen jaar toegenomen.  

Naast de initiatieven van ouders voor het opzetten van een woonvorm in Almere en Lelystad zijn er 

ook vergevorderde voorbereidingen op Urk (De Parel).  

- In het  verlengde van de inventarisatie speciaal onderwijs in Flevoland is in de stuurgroep gemeld dat 

het aantal thuiszittende Flevolandse kinderen schrikbarend hoog is. In de stuurgroep is de ambitie 

uitgesproken  om een nadere probleemanalyse uit te voeren, hiaten in het aanbod te noemen en de 

gewenste situatie zo concreet mogelijk te beschrijven. Tijdens een volgende bijeenkomst van de 

stuurgroep zal dit thema centraal staan.  

 

Gedeputeerde Dijksma  zegt toe dat de nota speciaal onderwijs aan de leden te doen toekomen. Het is 

triest dat hulpverleners en cliënten samen in de file staan op weg naar onderwijsinstelling. 

De voorzitter adviseert de leden de details zo snel mogelijk op te vragen bij de ambtelijke organisatie en 

acht dit onderwerp voldoende besproken. 

 

b. Een beleidskader voor budgetsubsidies 

De SGP-fractie merkt op  dat de vermogenstoets ontbreekt en vraagt zich af wat de voorwaarden zijn 

genoemd in beslispunt 7. 

De PvdA-fractie is van mening dat beslispunt 7 creativiteitbevorderend werkt. 

De VVD-fractie is van mening dat egalisatiereserve niet los moet worden gelaten. Dit leidt tot  

beleidsmatig werken. 

De LPF-fractie ziet liever dat er formeel overleg volgt over het subsidietraject dan het in belsispunt 10 

genoemde “informele”. 

Gedeputeerde Dijksma zegt toe aandacht te zullen besteden aan het eigen vermogen van de instellingen 

en kritisch hiermee om te zullen gaan. Met “informele” wordt bedoeld: geen formele handeling. 

 

c. Concept IPO jaarrekening 2002 

Geen opmerkingen. 

 

d. Ontwerp begroting Regio Randstad 

Geen opmerkingen. 

 

e. Voortschrijdende besluitvormingsagenda 

De ChristenUnie-fractie merkt op haar complimenten die zij in commissie WMVV gedaan heeft ten 

aanzien van de voortschrijdende besluitvormingsagenda in deze commissie niet kan herhalen. 

 

6. Ter kennis aangeboden stukken 

De LPF-fractie stelt voor agenda punt 6c “stand van zaken financiële knelpunten  Bureau Jeugdzorg 

Flevoland” te bespreken in de volgende vergadering. Hiermee wordt akkoord gegaan.  

De LPF en CDA-fracties stellen voor agendapunt 6d. “Externe ondersteuning in het kader van de 

implementatie van het BTW-compensatiefonds”,  te bespreken in de volgende vergadering. Hiermee wordt 

akkoord gegaan. 

Ook verzoekt de CDA-fractie om toezending van de stukken onder agendapunt 6b “voortgangsrapportage 

werkplan provinciaal implementatieprogramma Wet op de Jeugdzorg, eerste kwartaal 2003”  Dit wordt 

toegezegd. 

De overige agendapunten worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

7. IPO aangelegenheden 

Gedeputeerde Dijkma neemt zitting in het Algemeen Bestuur van het IPO met Europa in de portefeuille. 

 

8. Rondvraag 

PvdA : bibliotheeknota in cultuur???? 

ChristenUnie: wat is de stand van zaken rondom Regionale Ambulance voorziening? Toegezegd wordt de 

laatste stand van zaken schriftelijk toe te sturen aan cie. Leden. 
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VVD-fractie: verzoekt aan overige leden om namen van leden door te geven die zitting willen nemen in de 

nieuwe werkgroep Herijking takendiscussie.  

LPF: het meldpunt kinderporno verdwijnt. Zijn er mogelijkheden om dit meldpunt naar Flevoland toe te halen. 

De voorzitter adviseert het LPF-lid om dit zelf uit te zoeken om vervolgens met een voorstel te komen. 

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 15.00 uur. 

 

 
 
Toezeggingenlijst commissie FZWE 
 

Laatste datum bijgewerkt: 04-06-2003 

 

 

NR Datum Toezegging DOOR Af doen in  

     

1 14-02-

2003 

Bespreken “Regiovisie Ouderenzorg, uitvoering actiepunten 

2001-2o03, voortgangsrapportage 2002” en 

“Voortgangsrapportage Regiovisie Geestelijke 

Gezondheidszorg Flevoland” 

 

 April 2003 

2 14-02-

2003 

Nagaan of capaciteit beschikbaar is voor het maken van een 

Actiepuntenplan n.a.v. inventarisatie publieke ruimte t.b.v. 

Gebruik gehandicapten. 

 

  

3 23-05-

2003 

Besluiten genoemd in de Algemene wijzigingen ter 

beschikking stellen. 

 

FIN Pm 

4 23-05-

2003 

Samenvatting van instellingen in de Jeugdzorg waaraan 

tezamen een bedrag van €965.000 beschikbaar wordt 

gesteld. 

 

SPV Juni 2003 

5 23-05-

2003 

Nota speciaal onderwijs doen toekomen aan leden cie. 

 

SPV  

6 23-05-

2003 

Bespreken in cie. “Stand van zaken financiële knelpunten 

Bureau Jeugdzorg Flevoland” 

 

 Juni 2003 

7 23-05-

2003 

Bespreken: “Externe ondersteuning in het kader van de 

implementatie van het BTW-compensatiefonds” 

 

 Juni 2003 

8 23-05-

2003 

Toezenden van stukken aan de CDA-fractie betreffende 

“voortgangsrapportage werkplan provinciaal 

implementatieprogramma Wet op de Jeugdzorg, eerste 

kwartaal 2003 

 

SPV Juni 2003 

9 23-05-

2003 

Laatste stand van zaken m.b.t. Regionale Ambulance 

voorziening, schriftelijk toezenden aan leden cie. 

 

SPV Juni 2003 

     

 

 


