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Verslag van de vergadering van de commissie voor Financiën, Zorg en Welzijn, Europa 
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Aanwezig zijn: 

Mw. J.S. Binnerts-de Jonge (voorzitter), dhr. A. van Amerongen (VVD), dhr. G.W. Bulk (VVD), dhr. C.W. van 

Erk (VVD), mw. K.J.H. Hasper-Wolters (CDA), dhr. F.G. Hoekstra (CDA ), mw. E.M.M. van Hulten-

Delfgaauw (PvdA),  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. H. Sieben,(secretaris), 

mw. L.J. Fer (uitvoerend secretaris) 

 

Afwezig is: 

dhr. C. Meijer (GroenLinks),  

 

Tevens is aanwezig: 

dhr. S. Dijkstra (afd. FIN) 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.  

 

2. Verslag van de vergadering van 17 januari 2003 

Tekstwijziging van de CDA-fractie: 

Blad 3 bij agendapunt 5b: de zin “de CDA-fractie kan zich vinden…..gedaan worden” wijzigen in: “De 

CDA-fractie vindt dat de nota sympathiek aandoet. Dat heeft ook te maken met het feit dat ze de fractie 

doet denken aan de jaren van de verzuiling. Maar die tijd ligt achter ons. 

Dat blijkt ook uit de nota zelf waaruit blijkt dat mensen goede zorg bovenal stellen. Inmiddels zijn er ook 

ontwikkelingen in de zorg die kleinschaligheid, een gevolg van identiteitsgebonden zorg, onmogelijk 

maken. 

Het CDA ziet in de nota wel aanleiding te pleiten voor royale aandacht voor geestelijke verzorging in 

algemene instellingen. Voor deze vorm van zorg worden bepaalde normen aangereikt, niet van over-

heidswege, maar als richtlijn vanuit de organisaties van geestelijke verzorgers. De algemene instellingen 

zouden zich beter aan deze richtlijnen moeten houden. 

Samenvattend: Een sympathiek rapport, maar niet geënt op de realiteit van de zorg van vandaag.” 

 

Blad 5: toezeggingenlijst nr. 2: 

De Verordening Budgetfinanciering Jeugdhulpverlening, zal dit jaar worden aangepast. Dit is nodig in 

verband met het feit dat de huidige regeling niet meer actueel is, maar ook in verband met de invoering 

van de Wet op de Jeugdzorg per 1 januari 2004. Deze wet vervangt de huidige Wet op de 

Jeugdhulpverlening. 

Het verslag wordt met bovengenoemde wijzigingen vastgesteld. 

 

3. Mededelingen  

De volgende “schriftelijke” mededelingen zijn uitgereikt: 

 Aanpassing statenzaal: Het aantal Statenleden wordt na de provinciale verkiezingen uitgebreid van 

43 naar 47. Dit betekent ondermeer dat de indeling en inrichting van de statenzaal enigszins moet 

worden aangepast. De kosten die met deze aanpassing zijn gemoeid, bestaan uit aanpassing van 

het vergadermeubilair, uitbreiding van het aantal stoelen, aanpassing van de geluidsinstallatie en 
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uitbreiding van het aantal microfoons. Dit wordt geraamd op € 37.500 (excl. Btw). De Staten worden 

bij de eerstvolgende algemene begrotingswijziging voorgesteld een krediet te voteren waarvan de 

lasten worden afgeschreven over 4 jaar (jaarlast €11.250,) ten laste van onvoorzien. Gevraagd 

wordt om instemming vooruitlopend op de PS behandeling.  

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

Uitnodigingen zijn verzonden. 

 De subsidie jeugdhulpverlening voor het jaar 2001 tbv de stichting Boschhuis is definitief 

vastgesteld. 

 In de bakjes cie. Leden FZWE is gedaan 2-tal brieven van het Ministerie van VWS betreffende 

aanpak wachtlijsten jeugdzorg en een tussentijdse rapportage van de Taskforce wachtlijsten 

jeugdzorg. 

Ten aanzien van de laatste mededeling vult gedeputeerde aan dat de staatssecretaris de rapportage 

naar de Tweede Kamer heeft gezonden. Door de demissionaire periode wordt dit doorgeschoven naar 

het volgende kabinet. De gedeputeerde heeft eveneens een gesprek gehad met de staatssecretaris op 

23 januari jl.; gesproken is onder meer over de positie van Flevoland. De staatssecretaris wil bekijken of 

er pilotprojecten kunnen worden opgestart. Zij wil er echter voor waken om voor Flevoland een 

precedent te scheppen en hoopt dat de nieuwe Wet op de Jeugdhulpverlening snel geïmplementeerd 

kan worden.  

Gedeputeerde De Graaf meldt tevens dat het college om redenen van hoge werkdruk, besloten heeft in 

te stemmen met de inhuur van personeel ten behoeve van bureau Control bij de afdeling PME; e.e.a. 

vooruitlopend op de formele besluitvorming in Provinciale Staten.  

Ook deelt de gedeputeerde mede dat op grond van de analyse uit het RIVM rapport “Ambulances 

binnen bereik”, het IPO haar kritiek geuit heeft over de aanpak. Volgens het IPO is het van belang voor 

de regio’s om zelf maatwerk te leveren. Keuzes moeten in de regio worden gemaakt, in een proces 

waarbij provincies en gemeenten een centrale rol spelen. Zoals het landelijke spreidingsplan er nu uit 

ziet doen zich in Flevoland onvolkomenheden voor bij o.a. Rutten e.o en Kraggenburg e.o. 

Het IPO zal bestuurlijk overleg hierover voeren en informeert de portefeuillehouders Zorg op korte 

termijn nader over de uitkomsten daarvan en de daaruit voortvloeiende verdere aanpak rond de 

spreiding van ambulancezorg. 

Rond de toestand IJsselmeerziekenhuizen licht de gedeputeerde de positie van stakeholders toe en 

geeft hij weer wat de gemoederen bezig houdt. 

Stakekholders zijn alle direct betrokkenen bij de goede werking van het ziekenhuis zoals; de provincie, 

gemeenten, GGD, huisartsen , zorgverzekeraars, Zorggebruikersplatform, Clientenraad. De 

Stakeholders kunnen wel meepraten maar slechts 1 instantie beslist en dat is de Raad van Bestuur van 

het Ziekenhuis. 

Alle stakeholders zijn het erover eens dat er 1 ziekenhuis, verdeeld over 2 locaties met 4 basisfuncties 

conform brief van 10 oktober en 6 december, moet komen. Over het tempo en de manier waarop dat 

moet geschieden, bestaat echter verdeeldheid. Het is belangrijk om het vertrouwen terug te winnen, dat 

de adherente tussen de ziekenhuizen wordt verhoogd en dat er voldoende financiën zijn. Vooral voor 

wat betreft de financiën wijzen de stakeholders de RvB erop een brief te schrijven naar de minister voor 

een bijdrage. De Zorgverzekeraars zijn nu al twintig procent meer kwijt aan het ziekenhuis dan 

gemiddeld in Nederland wordt betaald. Verder deelt de gedeputeerde mede dat de Raad van Toezicht 

op orde is; zij bestaat nu uit 5 personen. Op de vraag van CDA-fractie hoe de RvT is samengesteld en of 

dat een garantie is voor de bevolking voor wat betreft kwaliteit van zorg, deelt gedeputeerde mee dat 

Raden van Toezicht op grond van hun eigen regels en profielen, zich zelf samenstellen. De wet vertoont 

op dit punt een lacune. De CDA-fractie roept overige fracties op Haagse politici te bewerken om hierin 

door wetgeving verandering aan te brengen. Verder schaart de fractie zich achter de zorg van een ieder 

inzake het ontbreken van een duidelijk tijdpad vooral waar het de EHBO post betreft. 

De gedeputeerde geeft aan dat de vragen van de SGP-fractie schriftelijk zijn beantwoord en het 

formulier in de bakjes is gedaan, evenals een schriftelijke reactie van GS op het PvA. 

 

4.  Statenvoorstellen 

a.  Erfgoedcentrum Nieuw Land: eigendom van grond en gebouw 

De commissie FZWE heeft geen opmerkingen. 

 

b. Participatie in het RFO Hanse Passage, binnen het communautaire initiatief INTERREG 3c 

De CDA-fractie merkt op dat hierover niet eerder in de commissie gesproken is. Toch merkt de 

fractie dat het al in het programma van een politieke partij staat. Zij vraagt zich af hoe dat mogelijk 

is? 

De PvdA-fractie beantwoordt een deel van de vraag van de CDA-fractie. In haar vorige 

verkiezingsprogramma was al sprake hiervan. Ten aanzien van participatie merkt de fractie op dat 
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communicatie over en weer helpt en nuttig is maar wat bereik je hiermee? Voor het overige vindt 

behandeling in commissie ROVC plaats. 

 

 

De VVD-fractie gaat akkoord met het voorstel. Participatie is van toegevoegde waarde. 

Gedeputeerde De Graaf geeft aan dat de Interreg programma’s veel langer lopen en verwijst in dit 

kader naar Leader en EPD1 waarbij andere provincies al participeerden. Interreg is een Europees 

programma, dit in tegenstelling tot de vriendschapsrelatie met Dmitrov. De projecten zijn bedoeld om 

van elkaar te leren. De waarde van het netwerk is moeilijk meetbaar. 

De commissie FZWE stemt in met dit voorstel. 

 

c. Algemene wijziging (8
e
 wijziging) van de begroting 2003 van de provincie Flevoland 

De VVD-fractie informeert als al eerder uitvoeringskrediet geopend was ten behoeve van aquaduct 

Veluwemeer. De fractie wil ook weten of het bedrag aan meubilair voor de vergaderkamers een 

overschrijding van de begroting inhoudt en of e.e.a. reeds is geeffectueerd alvorens PS daartoe 

budgettair besluiten.  

De Gedeputeerde antwoordt dat de begroting niet wordt overschreden en dat het een enkele keer wel 

voorkomt dat vooruitlopend op de budgettaire besluitvorming door PS, algemene begrotingswijziging, 

door GS materieel uitvoering gegeven is aan het besluit omdat PS al inhoudelijk met de uitgave had 

ingestemd. 

De commissie FZWE stemt in met het voorstel. 

 

d. Eigendomsoverdracht provinciale gronden in museale kuststrook 

De commissie FZWE heeft het voorstel bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat het een goed 

voorstel is. De VVD-fractie vindt zelfs dat het een rechtvaardiging is van lusten en lasten. 

De gedeputeerde geeft weer hoe de provincie in het bezit gekomen is van de gronden en waarom het 

nodig was de gronden over te doen aan de gemeente. De gemeente neemt haar taak op zich en zal 

tot ontwikkeling van de museale kuststrook overgaan. 

 

e. Projecten in het kader van “Erfgoed Bereikbaarheid 2002/2003  

De commissie FZWE stemt in met het voorstel. 

 

f. Herstructurering aandelenverhouding Afvalzorg 

De commissie FZWE stemt in met het voorstel. 

 

5.     Ter bespreking 

a. Financieel beleidskader begroting 2004 (met meerjarenverkenning naar 2005/2006) 

Alle fracties zijn van mening dat goed en duidelijk is weergegeven waar het om gaat in dit stuk. 

De volgende vragen worden gesteld: 

Door de VVD-fractie: 

- hoe ver is het met de programmabegroting. Zij wil niet voor een voldongen feit komen te staan 

omdat de fractie eerder al had aangegeven een rol daarin te willen vervullen. 

- Wordt voor “oud voor nieuw” de kaasschaafmethode gehanteerd. 

- Is al bekend hoe het BTW compensatiefonds zich verhoudt tot activa. 

Meningen/standpunten/Suggesties: 

De VVD-fractie: is van mening dat de ruimte vooraf niet moet worden ingevuld in verband met 

onzekere uitkeringen uit het provinciefonds. 

De PvdA-fractie vindt dat dit document kan dienen als input voor de formatieonderhandelingen. Zij is 

blij met de financiële ruimte en vindt het onverstandig oud voor nieuw daarvoor te gebruiken. 

De CDA-fractie suggereert om de post Jeugdhulpverlening op de begroting te houden. 

De ChristenUnie-fractie is van mening dat hiermee nog alle kanten opgegaan kan worden. Zij vraagt 

zich af hoe hard de cijfers uit de uitkering Provinciefonds zijn. 

De SGP-fractie suggereert voorzichtig te zijn met beleidsruimte en refereert aan een uitspraak van 

de gedeputeerde, toen nog commissielid: “valt er nog dor hout te kappen” . 

De gedeputeerde dankt de leden. Over de hardheid van de cijfers uit het provinciefonds deelt de 

gedeputeerde mede dat hoogstwaarschijnlijk het accres lager zal uitkomen, maar aan de andere 

kant komt de motorrijtuigenbelasting een half miljoen hoger uit.  

Ten aanzien van de technische opzet en programma-indeling deelt gedeputeerde mee dat de 

gekozen lijn nog geen voldongen feit is; als blijkt dat de staten voor andere opzet kiezen zal dit 

worden aangepast. Bij de operatie oud-voor-nieuw blijkt de kaasschaafmethode de beste manier te 

zijn om aan extra financiële ruimte te komen. Verder is de gedeputeerde het eens met de PvdA-
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fractie dat dit document input biedt voor college onderhandelingen. Ten slotte merkt gedeputeerde 

op het wellicht een goede suggestie is om de post Jeugdhulpverlening op de begroting te zetten, 

mede gelet op de ontwikkelingen die zich op het gebied van de Jeugdzorg in het verleden hebben 

voorgedaan en zich in de toekomst zullen voordoen.  

 

6. Ter kennis aangeboden stukken 

De CDA-fractie vraagt om de onderwerpen onder 6h en 6i in de volgende commissievergadering ter 

bespreking te agenderen. De commissie gaat hiermee akkoord. 

Het betreft (6h) Regiovisie Ouderenzorg, uitvoering actiepunten 2001-2003, voortgangsrapportage 2002 

en (6i) Voortgangsrapportage Regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg Flevoland. 

 

7. IPO aangelegenheden 

Zie mededelingen rond het ambulancespreidingsplan en de Jeugdhulpverlening. 

 

8. Rondvraag 

ChristenUnie; in de berichtgeving rondom Wachtlijsten Jeugdzorg is sprake van lange en van geen 

wachtlijsten. Hoe is dat te verklaren? 

Gedeputeerde: De wachtlijsten aan de poort van Bureau Jeugdzorg zijn/worden opgelost; dat betekent 

dat Bureau Jeugdzorg doorverwijst naar andere jeugdinstellingen en dat brengt met zich mee dat de 

wachtlijsten bij genoemde instellingen toenemen. 

De PvdA: hoe staat het met de toezegging gedaan door de gedeputeerde in de statenvergadering van 7 

november 2002 betreffende inventarisatie publieke ruimte t.b.v gehandicapten? Is er al een keuze voor 

actieplan gemaakt?  

De gedeputeerde zal eerst nagaan wat zijn toezegging inhield om vervolgens op zoek te gaan naar 

capaciteit om de toezegging gestand te doen. 

PvdA: de notitie over pilot wet ambulancevervoer is door omstandigheden nog niet klaar maar komt 

binnen korte termijn beschikbaar. Zou daar over nog vóór de Statenvergadering van 6 maart 2003 

gediscussieerd kunnen worden? 

De voorzitter geeft aan dat dit op 6 maart 2003 van 10.00 –12.00 uur daartoe de gelegenheid wordt 

geboden. De leden zullen nog een uitnodiging ontvangen. 

 

9. Sluiting 

De voorzitter dankt de leden, de gedeputeerde en de notulist voor de goede en constructieve 

samenwerking tijdens deze bijna ten einde komende statenperiode en zij sluit de vergadering om 15.00 

uur. Namens alle leden dankt de heer Hoekstra (CDA) de voorzitter voor haar voortreffelijke leiding. 

 

 

Toezeggingenlijst commissie FZWE 
 

Laatste datum bijgewerkt 21-02-2003 

 

 

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 14-02-2003 Bespreken “Regiovisie Ouderenzorg, uitvoering 

actiepunten 2001-2o03, voortgangsrapportage 2002” 

en “Voortgangsrapportage Regiovisie Geestelijke 

Gezondheidszorg Flevoland” 

 

April 2003 

3 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. 

 

    

 

 

 


