
 

  

  

 

Prov inc i e  F levo land   V e r s l a g  
 
 
 
 
 
 
Registratienummer:  
CFZ03.006 

 

  

Verslag van de vergadering van de commissie voor Financiën Zorg en Welzijn, Europa 
van vrijdag 17 januari 2003   
 
 
 

Aanwezig zijn: 

mw. E.M.M. van Hulten-Delfgaauw (plv. voorzitter),  dhr. A. van Amerongen (VVD), R.Th. van der Avoort 

(VVD),  

dhr. C.W. van Erk (VVD), mw. K.J.H. Hasper-Wolters (CDA), dhr. F.G. Hoekstra (CDA ), dhr. I.J.W. Valk 

(PvdA),  

mw. F.T. Joosse (ChristenUnie), dhr. J. Leber (D66), dhr. R. de Wit (SGP), dhr. J. Kalkman (Kalkmanfractie),  

dhr. J.P. Visser (fractie Visser), dhr. J. de Graaf (gedeputeerde), dhr. S. Dijkstra (plv. secretaris) mw. L.J. Fer 

(uitvoerend secretaris). 

 

Afwezig is: 

Mw. J.S. Binnerts-de Jonge (voorzitter), dhr. C. Meijer (GroenLinks), dhr. H. Sieben,(secretaris). 

 

Tevens is aanwezig: 

Dhr. J. Kuiper (afd. FIN), dhr. K. v.d. Wielen (afd. SPV). 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.  

 

2. Verslag van de vergadering 

a. Van 29 november 

Van de PvdA-fractie zijn de volgende tekstwijzigingen ontvangen: 

Blad 1 bij de 2
e
 regel van onderen, de zin “en dat een nieuwe waarnemend voorzitter a.i. is 

benoemd” laten vervallen. Blad 2 bij de 12
e
 regel van onderen en na “laten gaan” toevoegen: “ de 

PvdA-fractie vraagt naar het aantal leden dat nog in de Raad van Toezicht zit en naar hun herkomst 

(geografisch en politiek). De fractie spreekt haar bezorgdheid uit over de in de NOP ontstane 

stemming. Hoe kan die worden omgebogen? Zij heeft waardering voor het feit dat de heer Brinkman 

bereid is door te gaan. De gedeputeerde antwoordt dat” 

Het verslag wordt met de voorgestelde tekstwijzigingen vastgesteld. 

 

b. Van 13 december 2002 

Van de PvdA-fractie zijn de volgende tekstwijzigingen ontvangen: 

Blad. 2  bij mededelingen gedeputeerde, 2
e
 aandachtstreepje: na “..de instellingen 

jeugdhulpverlening” toevoegen “structureel” 

Blad 3, punt 4b, waar de PvdA aan het woord is toevoegen na: “…goede criteria”: “zij doet de 

suggestie de bij de begrotingsbehandeling toegezegde inventarisatie van toegankelijkheid van 

openbare gebouwen en publieke ruimtes te laten betrekken bij het project “Toegankelijkheid (2.1.6)” 

Blad 6 bij IPO aangelegenheden toevoegen: “De Peergelden worden niet structureel gemaakt” 

 

Van de gedeputeerde zijn de volgende tekstwijzingen ontvangen: 

Blad 4 ongeveer in het midden van de pagina, de zin: “ Belangenorganisaties zijn aangesloten… 

ervaring” te wijzigen in: “Belangenorganisaties zijn aangesloten bij de ZGB en de bestuursleden 

daarvan verrichten bestuurswerk in ZGB. De personen hebben onvoldoende bestuurlijke ervaring 

voor een grote organisatie als de ZGB”. 
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Het verslag wordt met voorgestelde tekstwijzingen vastgesteld. 

 

c. Van 8 januari 2003 

Verschuift met instemming van de leden naar een nog nader te bepalen vergaderdatum waarin het 

onderwerp “Interactief beleid en wet ambulancevervoer”, zal worden behandeld. 

 

3. Mededelingen  

De voorzitter stelt voor de mededelingen uit te delen en een leespauze in te lassen. De vergadering 

stemt daarmee in. De volgende “schriftelijke” mededelingen zijn uitgereikt: 

 Werkbezoek woensdag 5 maart vanaf 11.00 uur locatie; Lelystad, nieuw bouw ’t Laar. 

 Bij de afdeling Financiën moeten maatregelen worden getroffen in verband met de ziekte van 3 

medewerkers. Urgentie is geboden. Het college besluit cie. FZWE te informeren zodat na 

besluitvorming in PS verplichtingen kunnen worden aangegaan. Het college wenst de kosten van 

inzet tijdelijke krachten te beperken en vraagt aan Hoofd Financiën aan te geven op welke wijze de 

afdeling structureel kan worden versterkt met een formatieplaats. Het college wil dit betrekken bij de 

discussie over formatie uitbreiding 2003. De budgettaire consequenties van de reeds getroffen 

maatregelen voor de post tijdelijk personeel, zullen worden betrokken bij de voorjaarsnota. 

 Op 16 september 2002 heeft de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Flevoland de provincie 

verzocht om de tijdelijke vergunning voor het uitoefenen van het ambulance vervoer in Flevoland 

met maximaal 1 jaar te verlengen tot ultimo 2003. Deze vergunning was tijdelijk, omdat verdere 

uitbreiding van het maximaal aantal in te zetten wagens het opstellen van een nieuw beleidsplan 

Ambulancezorg vereist en zo’n plan niet op korte termijn beschikbaar zou zijn. Verlening van de 

tijdelijke vergunning was nodig, omdat onder andere hun betrokkenheid bij het landelijke 

spreidingsplan ambulancezorg te veel tijd heeft gevergd. Gedeputeerde Staten hebben positief op 

dit verzoek gereageerd en hebben conform de AWB aangegeven dat besluit te willen baseren op 

reacties van derden via de algemene inspraak. Na afloop van de inspraakperiode van 4 weken is 

gebleken, dat er geen reacties zijn  binnengekomen. In de nieuwe vergunning is onder andere de 

voorwaarde opgenomen, dat uiterlijk medio 2003 het concept beleidsplan Ambulancezorg Flevoland 

aan de provincie ter vaststelling moet zijn voorgelegd. 

 "In het kader van de uitvoering van de "regiovisies zorg voor mensen met een handicap" is de 

provincie initiatiefnemer voor een nadere inventarisatie van de vraag en het aanbod van speciaal 

onderwijs in Flevoland. Reeds eerder is besloten om de behandeling van dit specifieke onderwerp 

aan de orde te stellen in de commissie ELPOO. Ik kan u mededelen dat de door collega Dijksma 

toegezegde notitie in februari zal worden behandeld door de commissie ELPOO. Dit betekent 

concreet dat de notitie over het speciaal onderwijs in Flevoland meer prioriteit heeft gekregen dan de 

voortgangsrapportages 2002 van de regiovisies zorg voor mensen met een handicap. Consequentie 

van dit besluit is dat de toegezegde rapportages over de voortgang van de uitvoering van de 

"Regiovisie zorg voor mensen met een verstandelijke handicap" en de "Regiovisie zorg voor mensen 

met een lichamelijke handicap" niet in februari gereed zijn en pas na de verkiezingen aan FZWE 

zullen worden toegezonden. De voortgangsrapportage over de uitvoering van de "Regiovisie 

Ouderenzorg" zal wel gereed zijn en ter kennisneming voor de commissievergadering in februari aan 

u worden verzonden". 

 

Gedeputeerde De Graaf geeft tevens de stand van zaken rond de IJsselmeerziekenhuizen weer. Het 

plan van aanpak is aan de Minister en de verschillende gremia verstrekt. In de pers is daar voluit over 

uitgeweid. Ook Flevoland heeft het plan ontvangen en het college is daar gematigd tevreden over. Dit 

heeft te maken met o.a. het ontbreken van een functietoedelingsplan voor beide locaties en met 

onvoldoende inzage in de financiën. De vervolgprocedure is bespreken van het plan gedurende ± 2 

maanden, schrijven van een definitief plan van aanpak en implementeren. Ten aanzien van de financiën 

verkeren de ziekenhuizen in een zwakke positie en krijgen te maken met een exploitatietekort. Op 

vragen van de pers of het college bereid is om financieel bij te springen heeft gedeputeerde De Graaf als 

antwoord gegeven: “daar geef ik geen oordeel over”, vervolgens heeft de pers er van gemaakt: 

“gedeputeerde sluit niet uit”. 

Het college wil vooralsnog inzicht in de financiën De productie ligt op dit moment op een laag pitje en zal 

ook in dit eerste kwartaal niet stijgen. 

De Minister heeft geen oordeel gegeven over het plan van aanpak. In de 2
e
 Kamer is hem alsnog over 

zijn oordeel gevraagd en volgens het reglement van orde zal de Minister binnen ….weken zijn oordeel 

moeten geven. 

Op de vraag van het ChristenUnie-lid, zegt de gedeputeerde toe niet het plan van aanpak maar de brief 

en samenvatting aan de leden van commissie FZWE te zullen doen toekomen. 
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4. Statenvoorstellen 

 a. Algemene wijziging (6
e
 wijziging) van de begroting 2003 van provincie Flevoland 

De PvdA-fractie heeft een tekstuele opmerking. De zin: “ alle wijzigingen zijn budgetneutraal”, klopt 

niet. De opmerking is terecht en deze zal gecorrigeerd worden. De commissie stemt in met het voor-

stel. 

 

b. Formatie ontwikkeling 2003 

De commissie FZWE stemt in met het voorstel. 

 

5.     Ter bespreking 

a. Stand van zaken pilot interactief beleid en de Wet Ambulancevervoer 

De voorzitter geeft het woord aan een lid van de werkgroep. De heer Valk geeft aan dat proces 

besproken is en dat tweemaal een hoorzitting heeft plaatsgevonden. De volgende stap is om een 

procesvoorstel te maken maar tot nu toe is nog niet bepaald op welke manier dat moet gebeuren en 

wie dat gaan doen. Hij stelt daarom voor om in een bijeenkomst van de werkgroep “herijking taken”  

genoemde stap te bespreken en voor te bereiden zodat het voorstel op 6 maart 2003 in de staten-

vergadering kan worden behandeld. Bespreking daarvan kan dan plaatsvinden in de commissie-

vergadering van 6 februari 2003. 

De voorzitter dankt de heer Valk en zij gaat er van uit dat  e.e.a geregeld zal worden. 

 

b. Reactie op onderzoek van ChristenUnie naar identiteitsgebonden zorg 

De voorzitter stelt voor bespreking van het rapport “Zorg, ons een zorg”, dat geagendeerd is onder 

6.i ook hierin te betrekken. Zij geeft het woord aan de woordvoerder van de ChristenUnie-fractie. 

De ChristenUnie geeft aan wat de aanleiding is geweest om een onderzoek te starten. Het 

onderzoek geldt als aanvullend op het onderzoek dat door de provincie is uitgevoerd naar 

voorzieningen. Onder het mom niet afwachten maar doen is de fractie een onderzoek gestart. 

Gekeken is naar de zorgvraag in christelijke instellingen. Door middel van enquêteformulieren zijn 

christelijke instanties benaderd. Het onderzoek heeft geen wetenschappelijke ondergrond. De fractie 

heeft ook ervaren dat het lastig is om de zorgvraag te definiëren Ten slotte deelt zij mee blij te zijn 

met de reactie van het college. 

De Visser-fractie vraagt zich af hoe het mogelijk is dat slechts 16,4% gereageerd heeft op de 

enquête 

De VVD-fractie vindt het jammer dat het criterium van de inventarisatie niet duidelijk was waardoor 

zij zich afvraagt of dit onderzoek wel op de juiste manier is gedaan en of alle knelpunten duidelijk 

worden. 

De PvdA-fractie spreekt haar waardering uit voor het initiatief van de ChristenUnie fractie. 

Fundamentele vragen zijn beantwoord, t.w. volgt het zorgaanbod de zorgvraag en hoe wordt de 

zorgaanbod aangeboden aan instellingen. De PvdA –fractie is van mening dat diensten SMART 

gemaakt dienen te worden en via een interculturalisatieproces mogelijk gemaakt dienen te worden 

voor christelijke doelen. De fractie stelt zich achter de wijze waarop het college dit heeft benaderd. 

De CDA-fractie kan zich vinden in het onderzoek van de ChristenUnie, maar zij pleit ervoor niet terug 

te gaan naar de jaren 40, de tijd van verzuiling. Het verlenen van zorg, goede zorg kan ook in 

algemene instellingen gedaan worden. De fractie heeft vernomen dat de organisatie Samen op weg 

kerken geen enquêteformulier heeft ontvangen. 

De SGP-fractie merkt op dat verzuiling lang niet zo slecht is en dat sommige mensen zich het beste 

thuis voelen bij en in een instelling met dezelfde levensbeschouwing. 

De Kalkman-fractie sluit zich aan bij vorige sprekers. D66-fractie kan zich vinden in de reactie van 

het college. 

De voorzitter merkt op dat 3 zaken duidelijk zijn gemaakt; t.w. integratie van zorg is belangrijk. Ten 

tweede zal in algemene instellingen aandacht moeten zijn voor andere levensbeschouwingen, zoals 

de christelijke. En ten slotte is de behoefte van mensen om te passen in een sociale identiteit 

aangetoond. 

De gedeputeerde merkt op dat het college geen afwachtende houding inneemt maar actief stappen 

onderneemt om de zorg op peil te brengen. Hij noemt daarbij de recentelijke stappen die 

ondernomen zijn richting forensisch polikliniek, de 2
e
 fase GGZ Meeregaard en te trachten de 

planningscapaciteit van het Slotervaart ziekenhuis naar Almere te brengen.  

Het standpunt van de ChristenUnie is duidelijk maar het college heeft de plicht ook voor andere 

levensbeschouwingen te zorgen. Ten aanzien van de reactie van het SGP-lid citeert de 

gedeputeerde uit de Bijbel: “u moet uw licht niet onder de korenmaat zetten maar op een kandelaar”, 

waarop de SGP-fractie antwoordt: “Onze kracht ligt in ons isolement”. 

De ChristenUnie dankt een ieder voor hun reactie en zij geeft aan dat ook de organisatie “Samen op 

weg kerken” een enquêteformulier hebben toegestuurd gekregen. Zij benadrukt dat christelijke zorg 
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nodig blijft vooral in gevallen waar langdurige zorg nodig is, maar dat ook de fractie gekeken heeft of 

christelijke zorg bij andere levensbeschouwingen, zoals het antroposofische, aansluit. De 

ChristenUnie-fractie organiseert op vrijdag 28 februari een symposium hierover en nodigt alvast alle 

leden hiervoor uit. 

 

De CDA-fractie wil weten hoe procedureel met dit soort initiatieven wordt omgegaan? 

De gedeputeerde geeft aan dat in het verleden meerdere fracties initiatieven hebben ingediend. Hij 

denkt daarbij aan de Landbouwnota van het CDA, de nota recreatie en toerisme van de VVD. Maar 

deze zaken zijn nooit op deze manier besproken. Hij stelt voor om dit door de nieuwe staten aan de 

commissie AZ voor te leggen hoe hiermee om te gaan. 

De voorzitter is het met gedeputeerde eens. De nieuwe staten zullen bepalen in commissie AZ hoe 

met dit soort initiatieven om te gaan.  

 

c. Planning en Control; Programmabegroting 2004 

De voorzitter deelt mede dat dit agendapunt aan de orde is geweest in commissie AZ en dat de 

leden van commissie FZWE daarvoor uitgenodigd waren. Zij wil weten of er behoefte bestaat hier 

verder over door te praten. 

De Visser-fractie maakt daar geen gebruik van. De VVD heeft haar punten voldoende duidelijk 

gemaakt in commissie AZ maar wil benadrukken dat zij zich zorgen maakt over de mate van 

abstractie en meent dat er per programma meer diepgang is zoals voor personeel, kapitaallasten, 

subsidies e.d. Een programma als o.a. “Middelen” mag niet ontbreken, over kerngetallen, kwaliteit en 

kwantiteitsverschillen moet ook iets gezegd kunnen worden. De fractie gaat ervan uit dat voor 2004 

sprake is van een flexibel concept. De fractie geeft aan mee te willen denken over het format. 

De PvdA-fractie geeft aan dat het een kwestie is van kaders en autorisatieniveau. Als de staten het 

programma “bedrijfsvoering” relevant vinden op de begroting 2004 dan komt het erop te staan, maar 

is het wenselijk. De uitwerking van de programma’s is niet aan de staten. Voor de staten moet het 

controleerbaar zijn. De fractie meent dat een programma bedrijfsvoering vooralsnog nodig is. 

Gedeputeerde De Graaf geeft enige tekstuele wijzigingen door. Waar op blad 4 staat 

begrotingsproces 2003 moet gelezen worden begrotingsproces 2004 (in het verkiezingsjaar 2003). 

5
e
 regel van onder blad 4 waar staat Statengriffie moet zijn gedeputeerde staten. Aan de orde is een 

inventarisatie van ideeën. De opmerkingen die in commissie AZ en ook nu gemaakt worden, zullen 

door het college verwerkt worden in een voorstel. De gedeputeerde heeft kennisgenomen van de 

opmerkingen van de VVD en de PvdA-fractie. Plicht van het college is om de staten zoveel mogelijk 

en afdoende te informeren zodat zij inhoud en cijfers van de programma’s kunnen controleren. In 

commissie AZ kwam als discussiepunt naar voren hoe besluitvorming plaats vindt. De uitwerking van 

de algemene beschouwingen worden in een programmabegroting 2004 door het college, en niet 

door de statengriffier zoals vermeld staat op blad 4, ter hand genomen. De staten stellen vervolgens 

de programmabegroting vast. Het college kan dan binnen die kaders opereren zonder inmenging 

van de staten. Buiten die kaders dient uiteraard toestemming aan de staten te worden gevraagd. 

De VVD-fractie is tevreden met het antwoord van het college. Haar aanbod mee te denken met het 

format blijft staan. 

 

6. Ter kennis aangeboden stukken 

Ten aanzien van de stukken onder 6.a t/m 6.j zijn er geen op-/aanmerkingen. Ze worden voor 

kennisgeving aangenomen. 

 

7. IPO aangelegenheden 

 Over de uitkomsten van een rekenkamer lijkt geen eenduidigheid te zijn bij de 12 provincies. 

 Om in heel Nederland te zorgen dat ambulances bij ongelukken tijdig ter plekke zijn, is veel extra 

geld nodig. Uit een nieuw onderzoek is gebleken dat met een betere spreiding van de huidige 

standplaatsen en toevoeging van extra standplaatsen 2% van de bevolking extra kan worden 

bereikt. Met toevoeging van nog meer extra standplaatsen kan nog eens 2% van de bevolking 

worden bereikt. Om ook de laatste 3% van de bevolking te bereiken binnen de normtijd, zijn vele 

extra kosten gemoeid.  

 

8. Rondvraag 

Pvda: dankt voor het overzicht van subsidies ouderenbeleid. Gevraagd wordt de commissie ook 

overzichten van andere subsidies te doen toekomen. 

Gedeputeerde De Graaf wil hieraan voldoen omdat dit nodig is voor de controlerende taak van de staten. 

CDA: Met betrekking tot de Batavia, wordt geïnformeerd of kosten van de Batavia naar Australië terug 

gehaald kunnen worden. 

Gedeputeerde De Graaf geeft aan dat nog geen gelden gestort zijn. Het bestuur van Batavia heeft de 

plicht om het geld terug te storten. Maar hoelang kunnen wij de gelden nog terugvorderen; straks is er 

geen Australiëpartner meer. Het college zal zich hierover beraden. 
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9. Sluiting 

De voorzitter dankt een ieder en sluit de vergadering om 15.00 uur. 
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Toezeggingenlijst commissie FZWE 
 

Laatste datum bijgewerkt 22-01-2003 

 

 

NR Datum Toezegging Af doen in  

1 04-10-2002 De afdeling Financiën belegt een informatieve 

bijeenkomst voor nieuwe Statenleden betreffende 

nota reserves en voorzieningen. 

 

Na de verkiezing in maart 

2003 

2 04-10-2002 Nagaan of de in oktober 1991 vastgestelde 

“verordening budgetfinanciering jeugdhulpverlening 

Flevoland” dient te worden aangepast. 

 

 

    

3 

 

17-01-2003 De brief en samenvatting betreffende het plan van 

aanpak Ijsselmeerziekenhuizen verstrekken aan 

leden FZWE. 

 

Februari 2003 

 

 

 


