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Verslag van de vergadering van de commissie voor Financiën Zorg en Welzijn, Europa 
Van vrijdag 13 december 2002   
 
 
 

Aanwezig zijn: 

Mw. J.S. Binnerts-de Jonge (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), mw. E.M.M. van Hulten-Delfgaauw (PvdA), dhr. 

I.J.W. Valk (PvdA), dhr. C. Meijer (GroenLinks), 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. F.G. Hoekstra (CDA),  

 

Tevens is aanwezig: 

Dhr. J. Helder (plv. Hoofd Financiën), dhr. G. Smit (SPV), mw. M. Memelink (SPV) 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Alvorens over te gaan tot de orde van de 

dag constateert de voorzitter dat er 14 personen op de publieke tribune zitten. Eén daarvan is de heer 

Van der Laan, vice-voorzitter Medische Staf IJsselmeerziekenhuizen van beide locaties. De heer Van 

der Laan heeft om spreektijd gevraagd. De voorzitter legt het reglement van orde uit en geeft het woord 

aan de heer Van der Laan. 

De heer Van der Laan geeft o.a. te kennen geschrokken te zijn van de mening die leden van de vaste 

Kamercommissie van de Tweede Kamer zijn toegedaan; ze zijn eenzijdig ingelicht en hebben ook geen 

hoor en wederhoor toegepast, wat teleurgesteld te noemen is. Ook de onjuiste berichtgeving in de pers 

doet de zaak van de IJsselmeerziekenhuizen geen goed. De meerderheid van de specialisten staan 

achter de heer Brinkman en zijn van mening dat het concept plan van aanpak gecompleteerd moet 

worden en volgens de afgesproken procedure aan de diverse gremia moet worden aangeboden, zodat 

afgewogen besluitvorming tot stand kan komen op grond van de juiste zorginhoudelijke argumenten. 

Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van de zorg.  

Dit is ook verwoord in een brief gericht aan de leden van de vaste Kamercommissie voor de 

Volksgezondheid.  

De voorzitter dankt hem en stelt de leden in de gelegenheid om vragen te stellen. Zij stelt daarbij de 

voorwaarde enige prudentie in acht te nemen en deelt mee in te zullen grijpen bij vragen en antwoorden 

die naar haar oordeel schadelijk zijn en een sensationeel karakter hebben. 

Vervolgens beantwoordt de heer Van der Laan de nog enkele vragen van de Statenleden. 

 

2. Verslag van de vergadering 

a. Van 19 november 

Er zijn geen op-/aanmerkingen over het verslag binnengekomen. Het verslag wordt vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

3. Mededelingen  
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De voorzitter deelt mee dat: 

- de heer Hoekstra vanwege vakantie afwezig is; 

- Mevrouw Bea Coltos, coördinator van het (Humanitas) project “in contact met autisme” vraagt of een 

van de cie. Leden aanwezig wil zijn bij de diploma/certificaat uitreiking op donderdag 9 januari 2003 

om 15.00uur in Almere. Het diploma/certificaat wordt uitgereikt aan cursisten die deel hebben 

genomen aan de cursus “in contact met autisme”. De voorzitter geeft telefoonnummers door aan de 

leden en raad hen aan persoonlijk contact op te nemen mochten zij geïnteresseerd zijn. De 

voorzitter zal vanwege verblijf in het buitenland niet hieraan kunnen deelnemen. 

 

Gedeputeerde De Graaf deelt mee: 

- Dat de ZGB begin dit jaar het project “Niet georganiseerde zorggebruikers” heeft ingediend. Tijdens 

de bespreking ervan in uw commissie van 28 juni 2002 heeft u ingestemd met dit project onder de 

voorwaarde, dat de ZGB goed kennis zou nemen van projecten en activiteiten van andere 

organisaties in Flevoland op dit onderwerp. 

Inmiddels heeft het bestuur van de ZGB verzocht om de start van dit project uit te mogen stellen. Dit 

in verband met de problemen, die deze organisatie op bestuurlijk en organisatorisch vlak heeft. GS 

heeft ingestemd met dit verzoek onder de voorwaarde, dat het project uiterlijk 1 juli 2003 van start 

kan gaan. 

- Dat ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de jeugdhulpverlening, de instellingen 

jeugdhulpverlening subsidie uit de zogenaamde Van Rijnmiddelen ontvangen 

Dit voorstel betreft de "van Rijn" middelen van het jaar 2001, de budgetten van 2002 worden 

binnenkort beschikbaar gesteld. 

- Dat in de commissie FZWE d.d. 4 oktober de vraag is gesteld welke informatie beschikbaar is voor 

wat betreft de toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een handicap. 

Het enige beschikbare onderzoek dateert uit 1990. Toen is door middel van een groot onderzoek 

nagegaan in hoeverre toeristisch-recreatieve voorzieningen voor mensen met een handicap 

toegankelijk waren. Dat onderzoek is intussen sterk gedateerd. Overige onderzoeksgegevens zijn 

nauwelijks aanwezig. 

De ZGB heeft gegevens over toegankelijkheid van gebouwen in Flevoland. Deze gegevens zijn via 

de website van de ZBG openbaar toegankelijk te maken.  

- Dat bij brief van 22 november 2002 de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft 

laten weten, dat voor het jaar 2003 volstaan kan worden met de repressieve toezichtsvorm op de 

provinciale begroting. De argumenten hiervoor zijn: het in evenwicht zijn van de begroting voor het 

dienstjaar 2003; het feit dat de rekening over het dienstjaar 2001 sluit met een positief saldo. In het 

kader van financieel toezicht is na ampele overweging besloten ook alle Flevolandse gemeenten 

onder repressief toezicht te laten vallen. 

- Dat hij de vergadering van de vaste kamercommissie voor de Volksgezondheid van 11 december jl. 

heeft bijgewoond. De gedeputeerde geeft een weergave van de vergadering. In eerste termijn is 

gevraagd of de locatie Emmeloord wel een volwaardig ziekenhuis is met 4 basisfuncties? Of de 

bevindingen van Hermans wel adequaat is; met andere woorden: zijn alle mogelijkheden voor 

alternatieve fusiepartners onderzocht? Kunnen de ziekenhuizen echt niet zelfstandig opereren? Een 

volledige bezetting van de Raad van Toezicht is nodig en de interim-manager de heer Brinkman 

dient te vertrekken. De Minister heeft in zijn antwoord woorden gebruikt als drama, te gek voor 

woorden, falende bestuurskracht, agitatie en er moet rust komen. De opnamestop was nodig en 

deze is gelukkig voorbij. Een zelfstandig opererend ziekenhuis moet kwaliteit hebben en dat is meer 

dan adherente alleen. Uit het onderzoek van Hermans is gebleken dat er geen andere 

samenwerkingsverbanden mogelijk. De fusie moet dus doorgaan. Verder dient er een eind te komen 

aan ruzies binnen de top van de ziekenhuizen. Wie niet mee wil werken moet weg. Alle leden van de 

Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, en medische staf dienen het vertrouwen in elkaar uit te 

spreken. Het huidige vertrouwen is halfslachtig. Er dient voor 15 januari een stappenplan te komen 

waarin zaken die geformuleerd zijn in de brief van oud-minister Bomhoff worden meegenomen 

evenals de analyse van commissie Kraaijeveld. De Minister stelt dat voor dit moeilijke dossier 

ingenieuze oplossingen nodig zijn.  

In tweede termijn kondigde de PvdA-fractie aan een motie te zullen indienen voor behoud van 

zelfstandig ziekenhuis, die mogelijk gesteund zal worden door LPF en de SP-fractie. De CDA-fractie 

wil de heer Brinkman weg hebben. In tweede termijn antwoordt de minister dat er geen allianties met 

omliggende ziekenhuizen mogelijk zijn; dat zelfstandig functioneren van beide locaties niet mogelijk 

is; dat de fusie tussen Lelystad en Emmeloord met kracht moet worden doorgezet; dat de RvT moet 

snel moet worden uitgebreid en zich dan op de RvB moet beraden. Onder druk zegt de minister toe 

de positie van de heer Brinkman te zullen bespreken. De minister zal per 16 december nog twee 

brieven naar de Tweede Kamer sturen. 
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4.   Statenvoorstellen 

       a. Subsidieaanvraag “Hoe breder, hoe sportiever 2003-2008” van Sport Service Flevoland 

De VVD-fractie wil weten hoe dit project door de gemeenten Urk en Zeewolde wordt gedragen? 

De SGP-fractie is van mening dat sport een zaak is van particulieren en stemt tegen. 

De PvdA-fractie is tevreden met dit initiatief. Breedte sport is belangrijk en veel maatschappelijke 

groepen zijn bij dit initiatief betrokken. Ook is sport belangrijk voor het wel en wee van de mens en 

daarom is het nodig dat een stimulans uitgaat van gemeenten en provincie.  

De overige fracties spreken hun dank uit voor dit initiatief. 

De gedeputeerde neemt de dankbetuigingen in ontvangst. Hij vermeldt dat de gemeenten Urk en 

Zeewolde betrokken zijn bij dit project maar dat zij zich vanwege een capaciteitsgebrek later 

aansluiten. Iedere gemeente kan op een gelijk aandeel subsidie vanuit de provinciale aanvraag 

rekenen, dat betekent dat de kleinere gemeenten op relatief meer ondersteuning kunnen rekenen. 

Grotere gemeenten hebben meer capaciteit en kunnen zelf meer bijdragen aan de 

breedtesportprojecten. Naarmate de gemeente groter is zullen zij zelf meer bijdragen. 

De voorzitter concludeert dat de SGP-fractie tegen stemt en de overige fracties stemmen in. 

 

               b.  Begrotingswijziging Coördinatie 2003 Europees Jaar van mensen met een handicap 

De voorzitter stelt voor om dit agendapunt gelijk te behandelen met agendapunt 5
e
 “Plan van 

aanpak” Europees Jaar van mensen met een handicap. Zij nodigt de heer A. Neuteboom van Sport 

Service Flevoland, uit om als inspreker het woord te doen. 

De heer Neuteboom geeft o.a. aan wat er vanaf de informatie bijeenkomst op 16 september 2002 tot 

heden gedaan is; noemt de 11 projecten met thema en voor welke doelgroep het bestemd is en 

maakt bekend dat op 29 januari 2003 een startbijeenkomst gepland is. 

De voorzitter dankt hem voor zijn uiteenzetting en geeft het woord aan de leden van de vergadering. 

De SGP-fractie is voorstander van integratie van gehandicapten. Zij is daarom van mening dat het 

geld het best besteed kan worden aan de basisvoorzieningen zoals wonen en veiligheid. De fractie 

stemt tegen het voorstel. 

De PvdA-fractie stelt dat de kwaliteit van het leven meer inhoudt dan basisvoorzieningen. Het is 

voldoende duidelijk gemaakt waarom coördinatie nodig is. De fractie stemt in met het statenvoorstel. 

Zij wil echter weten of de gelden die nog van het Nationaal Comité afkomen terug gestort zullen 

worden in de post Subsidies Ouderenbeleid? Het plan van aanpak vindt de fractie een goed plan 

met goede criteria. Ook is zij akkoord met communicatie. De fractie merkt echter op dat er 

ontwikkelingsperspectieven zijn maar geen beschermingsperspectieven; gehandicapten zouden 

gewoon zichzelf moeten kunnen zijn in een vertrouwde omgeving zonder veel impulsen van buitenaf. 

De ChristenUnie vindt het een aansprekend voorstel waar verschillende groeperingen aan mee 

doen. Zij wenst SSF succes. 

De CDA-fractie heeft de bijeenkomst op 9 december bijgewoond. Organisaties presenteerden hun 

voorstellen aan elkaar en gaven een nadere toelichting hoe zij zelf vorm geven aan het themajaar. 

De fractie vindt het jammer dat leden van de SGP-fractie deze bijeenkomst niet hebben bijgewoond. 

De fractie stemt in met het voorstel. 

De VVD-fractie complimenteert het college en de organisatie SSF. Het is een goed plan en 

Flevoland loopt daarmee voorop. De fractie wenst de organisatie succes. 

Gedeputeerde De Graaf aanvaardt de complimenten en zegt toe deze over te brengen aan de 

organisatie en SSF. De provincie heeft een bedrag van € 12.000 voorgeschoten omdat het Nationaal 

comité pas later reageerde. Het Nationaal Comité draagt een bedrag van € 14.ooo,- bij waarvan  

€ 12.000,- zullen terugvloeien naar de oorspronkelijke post.  

De PvdA-fractie is blij met het extra geld en ondersteunt het voorstel. 

De voorzitter merkt op na 2003 de activiteiten voor gehandicapten gewoon doorgaan. Zij concludeert 

dat de SGP-fractie tegen stemt en de overige fracties stemmen in met het voorstel. 

 

               c.  Vaststelling nota Zorgvragersbeleid Flevoland 2002-2006 

De CDA-fractie geeft aan dat zij in juni de nodige opmerkingen hadden gemaakt maar niet meer de 

mogelijkheid om hierover te discussiëren. Hun opmerkingen hebben zij toen schriftelijk doorgeven. 

Die vervolgens naar tevredenheid zijn verwerkt. 

De fractie vindt het jammer dat alleen de ZGB gereageerd heeft. Dit kan echter betekenen dat de 

notitie helder is en ieders instemming heeft. In ieder geval is het goed dat nu duidelijk is dat de ZGB 

er is vóór de zorgvragers en niet van de zorgvragers. De fractie acht het van belang dat de ZGB 

haar bestuurlijke organisatie goed op poten zet.  
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En ook dat het college de vinger aan de pols houdt. Dit lijkt gewaarborgd door structurele 

bestuurlijke en ambtelijke overleggen. De fractie wenst hiervan op de hoogte gehouden te worden. 

Ten slotte is de fractie blij met de in te zetten trend, waarbij de ZGB meer “voor” zorgvragers zal 

functioneren. Zij gaat akkoord met de vaststelling van de nota. 

De ChristenUnie-fractie is tevreden met de nota. Zij mist echter het grotere effect van de rol van de 

verzekeraar en vindt dat daarop meer ingezet moet worden door de ZGB. De zorgvrager betaalt 

premie en daarom moet de vraag om zorg goed in beeld gebracht worden. 

De PvdA-fractie merkt ten eerste op dat de organisatie de laatste jaren heel veel heeft bereikt. Zij 

zijn deskundig genoeg om andere instellingen te adviseren. Hoe zien de toekomstige ontwikkelingen 

eruit? Wordt de ZGB een organisatie van of vóór zorgvragers. Wordt het belangenbehartiging of 

publieke taken uitvoeren. De PvdA fractie zou het jammer vinden of deze zaken gescheiden werden. 

Het is nog een hele klus om zorgvrager te zijn. De ontwikkeling dat er organisaties ontstaan die de 

zorgvrager gaan ondersteunen in de zorgvraag, moet in de gaten worden gehouden. Ten tweede 

vindt de fractie het goed dat de ZGB wordt ondersteund door de provincie. Gekeken zal moeten 

worden naar professionalisme en efficiëntie. 

De D66-fractie heeft drie vragen: 1. Na lezing van de stukken begrotingsjaar 2000 is gebleken dat  

anno 2002 nog geen beeld is van de zorgvraag. Hoe kan dat? 2. Het college is bereid te faciliteren 

in opzet nieuwe structuur en externe deskundigheid van de ZGB. Maar dan moet de ZGB eerst zelf 

orde op zaken stellen. Hoe moet dat zonder financiële middelen en kunnen wij dat van hen 

verlangen? 3. In de bijlage is een overzicht gegeven van knelpunten. Wat doen we ermee? 

De VVD-fractie vindt het een helder en ambitieus plan. Zij vindt het een verbetering dat de taken van 

het ZGB zijn aangescherpt. Ook moet goed in beeld worden gebracht wat de functie van de 

organisatie ZGB is. 

Gedeputeerde De Graaf merkt op dat in het algemeen waarderende woorden zijn uitgesproken en 

hij gaat over tot beantwoording van de vragen. Belangenorganisaties zijn aangesloten bij de ZGB en 

de personeelsleden daarvan verrichten bestuurswerk in ZGB. De personen hebben geen 

bestuurlijke ervaring. Vandaar dat er nu een inhaalslag moet worden gemaakt. Dit heeft er toe geleid 

dat het zo lang geduurd heeft. Het bedrag dat de organisatie voor professionele hulp gevraagd heeft 

is door het college gereduceerd. De organisatie moet eerst zelf het een en ander doen. De 

gedeputeerde merkt op dat door de fracties van de D66 en CDA-fracties gevraagd wordt of het geld 

voldoende is. Maar stelt de gedeputeerde als wedervraag indien mocht blijken dat dit niet het geval 

is, hebben de woordvoerders van genoemde fracties dan mandaat om geld aan te bieden? Tot op 

heden heeft gedeputeerde geen voorstellen gezien. Gedeputeerde is het eens met de PvdA-fractie 

als die stelt dat de organisaties die zorgvragers ondersteunen kritisch bekeken moeten worden maar 

de provincie kan daar geen rol in spelen. Dat er helderheid betracht moet worden is duidelijk. De 

landelijke discussie richt zich op splitsing van taken. Als de fracties hierop tegen zijn zullen zij dit zelf 

bij hun eigen politieke fracties in DenHaag moeten neerleggen. Eveneens kan de provincie geen rol 

spelen in het betrekken van de verzekeraar in deze nota. 

De voorzitter constateert dat de commissie instemt met vaststelling van de nota Zorgvragersbeleid 

Flevoland 2002-2006. 

 

               d. Culturele jubileumprogramma “Flevoland-Dmitrov 12,5 jaar 

De SGP-fractie geeft aan dat zij in commissie AZ tegen dit voorstel gestemd hebben. De voorzitter 

respecteert het standpunt van de SGP fractie en concludeert dat overige fracties instemmen. 

 

5.    Ter bespreking 

       a.   Voortschrijdende besluitvormingsagenda 

Geen opmerkingen. 

 

               b. Voortgang afwikkeling oude openstaande subsidies (actie S.O.O.S.) 

De GroenLinks-fractie vraagt zich af waarom bij het jaartal 2000 bij Verpleeghuis ’t Laar besloten is 

het bedrag op € 0,00 vast te stellen. Bij navraag is gebleken dat de afdeling SPV nog met de 

afwikkeling bezig is terwijl uit dit overzicht een komende vaststelling van nihil valt te lezen. De fractie 

wil weten of dit correct is en vraagt zich af of er geen eenduidigheid van werken in de ambtelijke 

organisatie bestaat. 

 

 

 

 

De VVD-fractie merkt op dat er veel acties worden ondernomen om de afwikkeling van subsidies te 

versnellen. Zij vraagt zich echter af waarom dit niet voor het jaar 2001 geldt. 
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Gedeputeerde De Graaf merkt op dat in de september vergadering afgesproken was om een 

voorstel te maken waarin sancties worden opgelegd aan instellingen die vanaf 1999 en de jaren 

daarvoor nog openstaande subsidies hebben. Afgesproken was om met het jaar 1999 te beginnen. 

De gedeputeerde houdt zich daaraan en ziet geen noodzaak het proces te versnellen. Vandaar dat 

er voor het jaar 2001 geen toelichting op de wijze van afwikkeling is gegeven. De gedeputeerde zegt 

toe de zaak van Verpleeghuis ’t Laar nader te onderzoeken. De provincie streeft naar eenduidigheid. 

De voorzitter stelt voor dat de woordvoerder van de GroenLinks-fractie een afspraak maakt met de 

afdelingen FIN en SPV om de methodiek in deze na te gaan en te verhelderen. De GroenLinks-

fractie stemt in met het voorstel. 

De commissie FZWE stemt in met het voorstel.  

 

c. Invulling Jeugdhulpverlening gelden 

Inzet extra middelen voor het beleid in de Jeugdzorg conform het Beleidskader Jeugdzorg 2003-

2006 en het provinciaal uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2003. 

De VVD-fractie stemt in met het voorstel omdat hiermee de wachtlijsten worden aangepakt. Dat de 

“Peer-middelen” niet structureel worden ingezet vindt de fractie jammer en zij geeft aan hierop terug 

te zullen komen. 

De ChristenUnie vindt het een slechte zaak dat de Peer-middelen niet structureel worden ingezet en 

kondigt tevens aan hierop terug te zullen komen. 

De PvdA-fractie vindt het eveneens teleurstellend en sluit zich aan bij de woordvoerder van de 

ChristenUnie fractie. Het was echter te verwachten. Het gevolg is dat de provincie een enorm bedrag 

misloopt en de vraag is hoe hiernaar gekeken zal worden. De fractie constateert dat in 2003 voor 

een flink bedrag aan voorstellen niet wordt gehonoreerd. Dit is een zorgelijke ontwikkeling en de 

fractie vindt dit onacceptabel. De PvdA-fractie  vraagt zich af waarom slechts een bedrag van 

€100.000 voor ICT aan het informatiesysteem van BJZ is gehonoreerd. Vergeleken met onze eigen 

organisatie die € 4 miljoen uitgeeft aan ICT gebeuren is dit slechts een schijntje. De fractie merkt 

tevens op dat bij de vraag voor meer geld aan de organisaties vaak wordt gezegd dat organisaties 

efficiënter moeten werken. Als men van mening is dat de organisaties niet efficiënt werken moet een 

onderzoek worden ingesteld anders is het onnodig voortdurend de vraag te stellen.  

Gedeputeerde De Graaf geeft aan het eveneens jammer te vinden dat de Peermiddelen niet 

structureel worden gemaakt. Navraag daarover leerde dat het geld er gewoon niet is. De motie van 

Kamerlid Arib heeft het dan ook niet gehaald. De gedeputeerde heeft er bij het Rijk op 

aangedrongen tot adequate financiering van de toenemende vraag naar jeugdzorg in de provincie 

Flevoland. Op 23 januari 2003 volgt een gesprek met de staatssecretaris. Gedeputeerde De Graaf is 

van mening dat de woordvoerder van de PvdA-fractie een oneigenlijke vergelijking maakt 

betreffende ICT financiering. Indien bij controle van de jaarrekening van een organisatie aanleiding 

bestaat om een onderzoek te gelasten zal dat ook gebeuren. Dat wil niet zeggen dat de organisatie 

efficiënt werkt; het kan namelijk altijd beter. 

De VVD-fractie merkt op het jammer te vinden dat de motie het niet gehaald heeft. Zij wacht de 

uitkomsten van het gesprek af.  

De PvdA-fractie heeft de vergelijking van de ICT financiën afgezet tegen de provinciale organisatie 

en alle Jeugdzorginstellingen en komt tot de conclusie dat het toch wel mager is. 

De voorzitter acht dit onderwerp voldoende besproken. 

 

d. Concept jaarprogramma 2003: Uitvoering Europese Programma’s in Flevoland 

Geen opmerkingen. 

 

e. Plan van aanpak: Europees Jaar van mensen met een handicap 2003 Flevoland 

Reeds behandeld bij agendapunt 4b. 

 

f. “Zorg, ons een zorg”, een onderzoek naar identiteitsgebieden zorg in Flevoland 

De voorzitter vermeldt dat dit onderwerp op verzoek van de ChristenUnie op de agenda is gezet. Het 

college heeft hierover echter nog geen standpunt kunnen innemen. Daarom vraagt de voorzitter aan 

de vergadering of het wel verstandig is dit nu te bespreken. 

De VVD-fractie wacht liever eerst het standpunt van GS af. Evenals de CDA- , Visser- en Kalkman-

fractie. 

 

 

 

 

 

 

De PvdA-, D66-fractie hebben om verschillende redenen het stuk niet gelezen en willen deze 

daarom de volgende keer bespreken. 
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De ChristenUnie-fractie geeft aan het jammer te vinden dat in het traject van dualisme de 

Statenleden eerst het standpunt van GS afwachten. Zij legt zich echter neer bij bespreking in januari 

2003. 

De voorzitter geeft aan dat duaalsysteem nog niet voor provinciale staten geldt. 

De gedeputeerde meldt dat het college niet in gebreke is. Op de voortschrijdende 

besluitvormingsagenda staat het stuk geagendeerd voor de januari vergadering. Hij zegt bij deze toe 

het standpunt van het college na te zenden zodat behandeling in de januari vergadering mogelijk is. 

 

 

6. Ter kennis aangeboden stukken 

        De stukken genoemd onder 6a t/m 6b worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

7.      IPO aangelegenheden 

De adviescommissie Zorg, Cultuur en Sociale Vraagstukken (ZCS) heeft in haar vergadering van 12 

december positief gereageerd op de tussentijdse resultaten op het terrein van de ambulancezorg en de 

ziekenhuiszorg. Er is € 30 miljoen beschikbaar gesteld voor concrete knelpunten in de ambulancezorg. 

Het is nog niet bekend welk deel Flevoland toebedeeld krijgt. 

  

Het IPO is verheugd over het feit dat het Rijk extra middelen, t.w. € 5,2 miljoen beschikbaar heeft 

gesteld voor de brandveiligheid van de accommodaties jeugdhulpverlening. Het Flevolandse deel is 

€44.000,-. 

 

8.      Rondvraag 

         Geen. 

 

9 .    Sluiting 

        De voorzitter herinnert een ieder aan de vergadering op vrijdag 20 december a.s. Zij dankt een ieder en 

sluit 

        de vergadering om 15.55 uur. 
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Toezeggingenlijst commissie FZWE 
 

Laatste datum bijgewerkt 19-12-2002 

 

 

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 

 

13-12-2002 Bespreken Zorg, ons een zorg Januari 2003 

 

 

   

 

 

 


