
 

  

  

 

Prov inc i e  F levo land   V e r s l a g  
 
 
 
 
 
 
Registratienummer:  
CFZ03.038 

 

  

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

Aanwezig zijn: 

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

L.H.N. Lammers (LPF), dhr. R. de Wit (SGP), mw. A. Doesburg, (statengriffier), dhr. H. Sieben,(secretaris), 

mw. L.J. Fer (uitvoerend secretaris) 

 

Afwezig is: 

dhr. E.W. Gumbs (PvdA) 

 

Tevens zijn aanwezig:  

Dhr. J. Helder (FIN), dhr. J. Kuiper (FIN), mw. K. IJssel (SPV) , dhr. K. v.d. Wielen (SPV), mw. C. Leech 

(SPV) 

De Pers,  5x publiek uit het Bibliotheekwezen. 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Hij voegt bij de opening toe het punt 

“vaststellen agenda”. De agenda wordt conform vastgesteld. 

Omdat dit de eerste vergadering is na de Statenverkiezing van 11 maart en een aantal nieuwe leden in 

de vergadering aanwezig zijn, stelt de voorzitter voor om een kennismakingsrondje te doen. Aldus 

geschied. 

 

2. Verslag van de vergadering van 14 februari 2003 

Blad 3: Tekstwijziging van de PvdA-fractie waar staat “en vindt het onverstandig oud voor nieuw te 

gebruiken”  wijzigen in : “ maar vindt het niettemin verstandig dat het college streeft naar een oud voor 

nieuw afweging”. 

Het verslag wordt met bovengenoemde wijziging vastgesteld. 

 

3. Mededelingen  

De voorzitter deelt het volgende mee: 

 De datum van rekening onderzoek wordt vastgesteld op 28 mei 2003. 

 Na afloop van de vergadering volgt in beslotenheid een mededeling. Het SGP-fractielid, de heer De 

Wit, wordt uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. 

De gedeputeerde deelt mee: 

 Omtrent stand van zaken IJsselmeerziekenhuizen; dat de portefeuillehouders van de 4 gemeenten 

overleg met de Raad van Toezicht IJsselmeerziekenhuizen zullen voeren omtrent het plan van 

aanpak op de ochtend van 22 april 2003. 

 dat het Ministerie van VWS de doeluitkering 2002 heeft opgehoogd met loonprijscompensatie en dat 

aan de instellingen werkzaam op het terrein van de Jeugdhulpverlening de subsidie 

loonprijscompensatie is toegekend. 

 dat het college heeft besloten om bij de Europese Commissie een aanvraag voor subsidie in te 

dienen in het kader van het TACIS programma, voor een project dat in samenwerking met Dmitrov is 

opgezet. Het project is ten behoeve van de oprichting en versterking van patiëntengroepen in de 
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zorgsector. Het gaat daarbij om de emancipatie van patiënten (en hun familieleden) die drug- en/of 

alcoholverslaafd zijn. Het gaat ook om tienermoeders en om mensen die misbruikt zijn. In het najaar 

zal het besluit van de commissie over deze aanvraag bekend worden. 

 Er is helaas vertraging ontstaan bij het opstellen en de voortgangsrapportage Regiovisie zorg voor 

mensen met een lichamelijk handicap. Getracht zal worden deze in juni aan de commissie te 

versturen. 

 De voortgangsrapportage Regiovisie zorg voor mensen met een verstandelijk handicap zal in mei 

gereed zijn. 

 De ZorgGebruikersBundeling Flevoland (ZGB) is in de ruim 5 jaar van haar bestaan sterk gegroeid. 

Zowel de interne als de externe situatie is nogal veranderd, wat recent heeft geleid tot het opstellen 

van de nieuwe nota Zorgvragersbeleid. Gedurende het laatste jaar hebben zich enkele situaties 

voorgedaan binnen de ZGB, die (zowel voor de ZGB zelf als voor de provincie) aanleiding hebben 

gegeven tot het opnieuw bezien van enkele aspecten van de interne organisatie. Het gaat dan 

vooral om de twee volgende aspecten:  

 de relatie tussen de ZGB organisatie en de verschillende doelgroepen;  

 de structuur en samenstelling van het bestuur.  

Het bestuur van de ZGB heeft de provincie verzocht om de inzet van een externe deskundige te 

financieren om voor beide aspecten nieuwe voortellen te doen. GS hebben besloten om het 

gevraagde bedrag van iets minder dan € 30.000,- beschikbaar te stellen, omdat deze inzet gericht 

op vernieuwing van de ZGB organisatie noodzakelijk lijkt om het voortbestaan van de ZGB naar de 

toekomst te verzekeren. 

 

4.  Statenvoorstellen 

a.  Voorjaarsnota 2003 

De PvdA-fractie complimenteert GS voor de duidelijkheid en compleetheid van de stukken. Ten aanzien 

van overschrijdingen genoemd in het hoofdfunctie 3: Verkeer en Vervoer, vraagt de fractie zich af of dit 

nog in het PMIT past. Ook constateert de fractie bij de post “Tijdelijk personeel” eerst een forse verlaging 

waarna een enorme stijging is waar te nemen. Zij vraagt zich af wat de oorzaken daarvan zijn? 

 De VVD-fractie stelt dat: 

 het effect op de voorjaarsnota 2003 een negatieve doorwerking heeft naar 2004. Dit baart haar 

zorgen mede gelet op het feit dat er aanzienlijk minder inkomsten zullen zijn gelet op de politiek-

economische ontwikkelingen. Zij wil daarom weten hoe dit in de begroting 2004 wordt 

meegenomen.  

 De rentebaten aanzienlijk minder zijn, wat de vermogenspositie van de provincie kan aantasten. Zij 

adviseert om de reserves op niveau te houden en verlagingen door te voeren op andere 

onderdelen. 

 Ten aanzien van personele zaken middels de sectorplannen voorzien kan worden in inzet van 

personeel tijdens piekbelasting. Is dit het beeld dat Statenleden in de najaarsnota ook te zien 

krijgen. 

 Het als storend en onbegrijpelijk te ervaren dat het verwachte dividend van het 

afvalverwerkingsbedrijf het Friese Pad dubbel is opgenomen. 

 Is het geld dat beschikbaar wordt gesteld om de ZGB-organisatie op orde te stellen een éénmalige 

actie voor de duur van 4 maanden of leidt dit tot een extra budget. 

 In hoeverre dekt het geld dat door de Minister beschikbaar is gesteld om de voorzieningen in de 

Jeugdhulpverlening brandveilig te maken, de kosten van inspectierapporten of van het verwijderen 

van asbest bij deze voorzieningen. 

De CDA-fractie geeft aan geschrokken te zijn van de hoge kosten van bedrijfsvoering, t.w. € 740.000,- 

en zij geeft aan dat er nader onderzocht moet worden wat de gevallen van ziekteverzuim inhouden. 

Indien de oorzaken van ziekteverzuim te maken hebben met werk, dan is dit werkverzuim en moet daar 

wat aan gedaan worden,; bijvoorbeeld door het stellen van prioriteiten bij de uitvoering van taken. De 

fractie vindt een rendement van 3,25% een teleurstellende uitkomst en vraag zich af of dat niet anders 

kon. Ook het dubbel abusievelijk dubbel opnemen van het dividend van het Friese Pad is voor de fractie 

onbegrijpelijk. 

De ChristenUnie-fractie vindt de oorzaken van overschrijdingen bij de hoofdfunctie Verkeer en vervoer 

een merkwaardige zaak en concludeert dat de nodige discipline ontbreekt bij betreffende afdeling. Ook 

gaat de fractie niet akkoord met de overschrijdingen die ontstaan zijn bij het Integraal 

Ontwikkelingsplan. 

De SGP-fractie constateert dat de provincie bij de hoofdfunctie Verkeer en vervoer, gelden misloopt 

doordat zij het Rijk niet op haar verantwoordelijkheden wijst. Zij moet het Rijk een halt toeroepen bij het 

verder decentraliseren van taken zonder voldoende financiële dekking. De hoge werkbelasting die een 

gevolg is van steeds meer taken en daardoor leidt tot een hoog ziekteverzuim, moet naar beneden. Wat 

wil zeggen dat er kritisch gekeken zal moeten worden naar de uit te voeren taken. Hij verwijst in dit 

kader naar de uitspraak van de gedeputeerde: “hoelang kan er nog dor hout gekapt worden”. Ook 

constateert de fractie dat de provincie voor de kosten opdraait van aannemers die inferieur werk 
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leveren. Het treffen van een goede bonus/malusregeling of hen een claim opleggen kan uitkomst 

bieden. 

De SP-  en D66-fractie stellen dat de meeste opmerkingen al zijn gemaakt en hebben weinig meer toe 

te voegen.  

De LPF-fractie sluit zich aan bij de woorden van het PvdA-fractielid en stelt dat een efficiency slag zoals 

geschetst door het SGP-fractielid te maken moet kunnen zijn. 

De GroenLinks-fractie sluit zich aan bij de woorden van het SGP-fractielid en vraagt zich ten aanzien 

van de uitkering provinciefonds af hoe realistisch de cijfers zijn. 

Gedeputeerde De Graaf accepteert de complimenten en zegt toe deze over te zullen dragen aan de 

ambtelijke organisatie. Alle zaken aangedragen bij paragraaf Verkeer en Vervoer zijn inpasbaar in het 

PMIT. Betreffende bedrijfsvoering meldt gedeputeerde dat deze post op grond van ervaringen in 

voorgaande jaren laag begroot was. Niet voorzien kon worden dat 2 functies voor sectordirecteuren 

vacant zouden worden. De inzet van tijdelijk personeel op dit moment is ook extreem hoog omdat blijkt 

dat bestaand personeel onmogelijk het extra werk erbij kan doen en in de meeste gevallen niet 

inzetbaar is bij specialistische taken. Desondanks durft gedeputeerde het vertrouwen uit te spreken dat 

het in de toekomst beter zal gaan. Over de doorwerking in de begroting 2004 stelt gedeputeerde dat het 

zware tijden worden. Landelijk wordt bezuinigd, wat ongetwijfeld invloed zal hebben voor de inkomsten 

naar de provincies. Wat Flevoland betreft zal het gevolg hoogstwaarschijnlijk minder zijn omdat er nog 

steeds personen naar Flevoland verhuizen die hun auto’s meenemen; dit brengt via de 

motorrijtuigenbelasting extra inkomsten met zich mee. In ieder geval zal GS een sluitend concept 

begroting 2004 indienen.  

Dat de rentebaten fors minder zijn heeft te maken met de ontwikkelingen op de rentemarkt. De provincie 

belegt haar geld bij betrouwbare instellingen die vaak een lager rendement uitkeren. 

Voor de dubbele vermelding van het dividend van het Friese Pad, biedt de gedeputeerde zijn excuses 

aan. 

Het bedrag dat aan het ZGB wordt geschonken is uitsluitend gericht op vernieuwing van de ZGB 

organisatie. Een éénmalige actie dus. 

Ten aanzien van de opmerkingen over de afdeling wegen en verkeer meldt de gedeputeerde dat de 

afdeling in een fase zit waarin zij de leerpunten uit “ De Blauwe Dromer” in praktijk brengen. Er wordt 

voortgang gemaakt met het invoeren van projectmatig werken. 

Wat betreft het Integraal Ontwikkelingsplan Almere meldt gedeputeerde dat de overschrijdingen 

voornamelijk te maken hebben met de vertragingen in de val/vorming van het kabinet. 

De SGP-fractie stelt voor om een aantal taken te schrappen om zodoende de werkdruk te verminderen. 

De LPF-fractie stelt voor te werken aan integraal management. De GroenLinks-fractie wenst uit te gaan 

van een realistisch beeld. Zonder de meicirculaire wordt geen goed beeld gegeven van de financiën in 

2004. De PvdA-fractie meldt dat de groei van Flevoland zeker positief is voor de inkomsten 

motorrijtuigen belasting maar daartegenover staat dat het voorzieningenniveau geen gelijke tred houdt 

met de groei. Kortom die winst kan dan weer teniet worden gedaan. De VVD-fractie vindt nog steeds dat 

voorzien kan worden wanneer er sprake zal zijn van piekbelasting en wat betreft de reserves stelt zij 

voor een aframing te plegen op andere budgetten. En wat zal het college doen om zaken zoals het 

Friese Pad te voorkomen. 

De gedeputeerde meldt dat zoiets als het Friese Pad zich voor het eerst in de 8 jaar dat hij in de staten 

zit, heeft voorgedaan. Met het OO-traject worden procedures beschreven om piekbelasting te 

voorkomen. Verlagingen doorvoeren op andere budgetten heeft geen significante betekenis. Integraal 

management met bevorderen dat begrotingsdiscipline wordt bereikt. 

Advies commissie FZWE: Voor wat betreft het voorstel voorjaarsnota 2003 maakt de ChristenUnie-

fractie een voorbehoud dat betrekking heeft op de overschrijdingen, bij het Integraal Ontwikkelingsplan. 

De overige fracties stemmen in met de voorstellen. 

 

b. Algemene wijziging (10
e
 wijziging) van de begroting 2003 van Provincie Flevoland 

De commissie FZWE stemt in met dit voorstel. 

 

c. Advies voor het commissariaat van de Media met betrekking tot omroep Flevoland 

Ook de VVD-fractie pleit voor een evenwichtige vertegenwoordiging in de Programmaraad. De Milieu 

Federatie vindt zij niet representatief dus wil de fractie weten welke de overwegingen zijn geweest om de 

Milieufederatie te benaderen. 

De D66-fractie vindt overkoepelde organisaties niet representatief voor luisteraars. 

De GroenLinks-fractie vindt Axion als de vertegenwoordiging voor allochtonen en vrouwen geen goede 

keuze. 

De SGP merkt op dat Axion heel goed de belangen van allochtonen vertegenwoordigt. 

Gedeputeerde De Graaf merkt op dat Milieufederatie een organisatie is die heel Flevoland zou kunnen 

vertegenwoordigen als het gaat om het milieu. Hij vraagt zich af hoe de fracties van D66 en GroenLinks 

de vertegenwoordiging van groepen luisteraars zien indien dit niet via een koepelorganisatie gaat? 

Verder merkt hij op dat hij tweemaal per jaar een overleg heeft met allochtonen organisaties en gemerkt 

heeft dat er grote verschillen bestaan tussen groepen allochtonen. 
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D66-fractie stelt voor dat Omroep Flevoland een opiniepeiling uitvoert; zij stemt in met het voorstel. 

GroenLinks-fractie zal met een voorstel komen inhoudende de vertegenwoordiging in de programmaraad 

door allochtonen en vrouwen; zij maakt nu een voorbehoud. De overige fracties stemmen in. 

 

d. Voorstel “Naar een nieuw perspectief voor provinciale bibliotheektaken in Flevoland” 

De ChristenUnie-fractie merkt op dat het voorstel te veel details omvat. De staten moeten kaders 

scheppen waarin het bibliotheekwerk zich kan ontwikkelen. Hoe bibliotheektaken moeten worden 

uitgevoerd, is voor Provinciale Staten niet van belang; de bibliotheken moeten dat zelf weten. Uit de nota 

is bovendien niet duidelijk wat de taken van het nieuw te vormen bureau zullen worden. Zij is van 

mening dat er niet perse een apart bureau hoeft te worden opgezet. Wat wordt het budget van het 

bureau en wie gaat dat betalen. Bekend is geworden dat het Rijk fors minder geld zal geven en van de 

gemeenten hoeven wij ook niet meer geld te verwachten. De ChristenUnie-fractie is dus niet optimistisch 

gestemd. Hoe moet het na drie jaar als blijkt dat bureau niet levensvatbaar is? Kortom: de ChristenUnie-

fractie is van mening dat er opnieuw vorming moet worden gegeven aan de uitvoeringsstructuur voor 

provinciale bibliotheken, maar vindt de gekozen weg in deze nota niet de juiste! 

De SGP-fractie vraagt zich af of de bibliotheken ook een dergelijk bureau willen en wat het nut hiervan 

voor de burger is. Tevens rijst de vraag op hoe transparant een dergelijke organisatie is. 

De CDA-fractie ondersteunt het voorstel om een tweetal redenen. In de 1
e
 plaats werkt de huidige 

situatie niet en is er naarstig gezocht naar andere oplossingen. In de 2
e
 plaats kan in het vervolgtraject 

door de wegbereider verder worden gewerkt aan de betrokkenheid van de bibliotheken en aandacht kan 

worden besteed aan de positie van de Bibliotheek Almere in dit geheel. De fractie plaatst enkele 

kanttekeningen: zo zal er goed moeten worden gekeken naar de taken van Almere en naar de aanpak 

en kosten; de meerwaarde van zo’n bureau moet duidelijk zijn en de lokale bibliotheken voeren niet met 

z’n allen de scepter over het bureau maar worden wel betrokken bij het reilen en zeilen ervan. De kaders 

voor het optimaal functioneren van bibliotheken zullen door de staten vastgesteld moeten worden. 

De PvdA-fractie onderschrijft wat de Christen-Unie heeft gesteld. De Staten moeten kaders scheppen. 

Het belangrijkste voor de PvdA-fractie is dat de nieuwe structuur voor alle bibliotheken een meerwaarde 

oplevert. De fractie heeft vragen bij de financiële onderbouwing van het voorstel. Uit de verschillende 

gesprekken die de fractie heeft gevoerd, blijkt dat er onder de bibliotheken verschillend wordt gedacht 

over dit voorstel. Er is veel twijfel of dit nu de beste oplossing is. 

De SP-fractie vindt dat er veel geld is gemoeid met dit voorstel en vraagt zich af of er draagvlak voor is 

en of het voldoende meerwaarde oplevert. 

De D66-fractie constateert dat lokale bibliotheken moeite hebben met het uitvoeren van 

gemeenschappelijke taken. Daarbij komt nog dat de bibliotheken nader tot elkaar zijn gekomen in de 

afgelopen periode, waar het gaat om elkaars positie op gemeenschappelijk niveau. Alle bibliotheken zien 

dus een belang bij dat bureau en de burger profiteert van het feit dat vele taken gemeenschappelijk 

worden uitgevoerd. De D66-fractie zegt volmondig ja tegen dit voorstel. 

De VVD-fractie worstelt ook met vragen rond het draagvlak voor dit voorstel en de meerwaarde van het 

bureau. Ook de financiën zijn onvoldoende duidelijk. De fractie ziet genoteerd staan op bladzijde 20 van 

de notitie: “De burger kan door de herstructurering rekenen op een meer toekomstbestendige 

bibliotheekstelsel op een kwalitatief hoger niveau” en zij vraagt zich af hoe dat kan worden bereikt? 

De LPF-fractie geeft aan dat het begrip autonomie nog niet aan de orde is geweest. Zij sluit zich aan bij 

de woorden van het VVD fractielid en het ChristenUniefractielid. Wel acht de fractie de splitsing op zich 

goed: dubbele petten moeten worden vermeden. De staten moeten eerst kaders scheppen waarin 

bibliotheken onafhankelijk en zelfstandig kunnen functioneren, alvorens enorme kosten te gaan maken 

om een uitvoeringsbureau op te zetten. Welke garantie biedt zo’n bureau dat de positie van alle 

bibliotheken zelfstandig blijft; dat alle bibliotheken hun eigen cultuur behouden? Hoe moet het met de 

ICT-infrastructuur? De LPF-fractie ziet een belangrijke taak voor het provinciaal directeuren overleg 

weggelegd om het samenwerkingsverband tussen bibliotheken te blijven bevorderen. De fractie is 

benieuwd naar het onderzoeksrapport van bureau M&I partners naar een goede inbedding van de ICT 

infrastructuur . 

De GroenLinks-fractie merkt op dat in de notitie melding wordt gemaakt van de mogelijke invulling van 

de wetenschappelijke steunfunctie. Daarbij wordt gerefereerd aan de Hbo-opleidingen in Flevoland. Zij 

wil daarom weten of de Wetenschappelijke Steunfunctie ook voor academici gaat werken. 

Gedeputeerde De Graaf stelt dat hij het eens is met de LPF-fractie dat lokale bibliotheken autonoom 

moeten blijven. Als bibliotheken samen willen werken is dat geen zaak van de provincie. De 

gedeputeerde geeft in het kort weer wat er toe geleid heeft dit proces in te gaan. Het komt erop neer dat 

de Stichting Samenwerkende Bibliotheken Flevoland een flink aantal jaren goed gefunctioneerd heeft 

maar door verdere professionalisering is een nieuwe structuur dringend gewenst. Tevergeefs zijn 

diverse pogingen ondernomen om tot een andere structuur te komen. Uiteindelijk heeft de provincie het 

initiatief genomen. In de Stuurgroep Flevolandse Bibliotheekvernieuwing, waarin de wethouders 

verenigd zijn die verantwoordelijk zijn voor een deel van de financiële kosten, is er aanvang gemaakt de 

situatie topdown te benaderen. Uitkomst hiervan is het instellen van een Flevolands bibliotheekbureau 

dat voor tenminste 3 jaar de gelegenheid krijgt zich te bewijzen. Essentieel is dat op termijn lokale 

bibliotheken kunnen kiezen welke diensten en producten zij van het bureau willen af nemen.  



5 

Het onderzoek naar ICT-infrastructuur zal voor 8 mei zijn afgerond. Ongeacht het resultaat van het 

onderzoek blijft het feit dat ICT erg belangrijk is voor bibliotheken en dat een aantal van ICT-zaken onder 

verantwoordelijkheid van het provinciaal bureau zullen worden uitgevoerd.  

De voorzitter wil weten of de gemeenten zich verbinden aan wat in de notitie staat. De gedeputeerde 

meldt dat de wethouders met meer en minder enthousiasme hebben ingesteld met het aantrekken van 

een wegbereider voor het bibliotheekbureau. Volgens de gedeputeerde zal het proces van 

bibliotheekvernieuwing door de gemeenten moeten worden gedragen. Zij financieren de bibliotheken 

vooral. 

De SGP-fractie wil weten wat er gebeurt als het bureau zich in de 3 jaar niet kan bewijzen. Wat betekent 

het voor de rechtspositie van de medewerkers. Hiervoor geldt: geen taak geen werk volgens 

gedeputeerde De Graaf. 

De ChristenUnie is niet overtuigd, en maakt een voorbehoud. Zij zal zich laten informeren. Verder stelt 

zij dat begroting en werkplannen niet zijn uitgewerkt. Ook wil zij weten of niet een dubbel onderzoek 

gedaan wordt naar ICT infrastructuur. En of de wethouder van Almere zijn deelname schriftelijk heeft 

vastgelegd. 

De gedeputeerde meldt dat er geen schriftelijke toezegging is, maar dat er wel een verslag is van de 

Stuurgroepvergadering dat door de wethouder van Almere is beoordeeld en op zijn verzoek nog is 

aangepast. Begroting en werkplannen kunnen pas gemaakt worden als het sein voor de grote lijn door 

de staten op groen wordt gezet. 

De PvdA-fractie ziet het belang van goede samenwerking in en continuering van bestaande 

samenwerking. Om te voorkomen dat na een periode van 3 jaar geconstateerd moet worden dat het 

bureau niet werkt stelt de fractie voor een evaluatie moment in te lassen na 2 jaar. Ook wil de fractie 

weten uit hoeveel fte het bureau bestaat.  

De LPF is het eens met de PvdA-fractie om een evaluatiemoment na 2 jaar in te lassen. 

 

De Gedeputeerde antwoordt dat het de bedoeling is een klein, slagvaardig bibliotheekbureau op te 

zetten met 3 fte’s dat een eigen onafhankelijke positie inneemt in het bibliotheekwerk van Flevoland. 

De voorzitter concludeert dat de ChristenUnie-fractie en de VVD-fractie een voorbehoud maken. De 

overige fracties stemmen in. 

 

e. Subsidieverlening Internationale Meerkamp Atletiekvereniging NOP 2003 en begrotingswijziging 

2003 

In de commissie FZWE stemt de SGP-fractie tegen. De overige fracties stemmen in 

 

f Voorbereidingskrediet huisvesting 

De PvdA-fractie wil weten hoe het te voteren bedrag zich verhoudt tot de begroting. Toegezegd wordt om 

dit schriftelijk aan de fractie te doen toekomen. 

De commissie FZWE stemt in met het voorstel. 

 

5.     Ter bespreking 

a. Regiovisie Ouderenzorg, uitvoering actiepunten 2001-2003. Voortgangsrapportage  

De CDA-fractie heeft de voortgangrapportage bestudeerd en komt tot de conclusie dat er weinig 

voortgang is en wordt geboekt. Zij spreekt daarover haar zorg uit en wil weten of het mogelijk is 

maatregelen te nemen om de voortgang te bevorderen. 

Ook de PvdA sluit zich aan bij de woorden van het CDA-fractielid. Ten aanzien van het punt wonen en 

zorg stelt de fractie voor de aandacht niet alleen te richten op het centraal wonen maar dit in een breder 

verband te betrekken. 

De VVD-fractie sluit zich eveneens aan bij de woorden van het CDA-fractielid. Ook vraagt zij aandacht 

voor het feit dat senioren huisvesting helemaal geen vooruitgang heeft geboekt. Zou dit onder de 

aandacht van de Stuurgroep kunnen worden gebracht. 

De GroenLinks-fractie verwijst naar een onderzoek van Axion en GGD met betrekking tot de 

gezondheidstoestand van allochtonen ouderen. En zij wil weten of er in de Stuurgroep daar specifiek 

aandacht voor is. 

De ChristenUnie-fractie is niet optimistisch gestemd inzake voortgang van activiteiten. Er doen zich 

namelijk hardnekkige praktijkproblemen voor wat erop wijst dat de 1
e
 lijnszorg overbelast is. 

De gedeputeerde maakt duidelijk dat dit een voortgangsrapportage is van de Stuurgroep en niet van de 

Provincie. De Stuurgroep monitoort en signaleert en zij nodigen betrokken uit om over de voortgang van 

zaken te spreken. Gedeputeerde De Graaf zegt toe de gevoelens van de commissie te zullen 

overbrengen aan de stuurgroep. Tevens zegt hij toe het onderzoeksrapport met betrekking tot de 

gezondheidstoestand van allochtonen ouderen onder de aandacht van de Stuurgroep te brengen. 

Gedeputeerde De Graaf verwijst naar een project in Gelderland over palliatievezorg. 

 

b. Regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg Flevoland; voortgangsrapportage 
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De SP-fractie merkt met verbazing op dat ten aanzien van de ambulante zorg beperkte structurele 

middelen worden ingezet te meer daar Flevoland koploper (dit blijkt uit internetgegevens) blijkt te zijn in 

de problematiek alcohol en drugs.  

Gedeputeerde De Graaf vindt het eveneens triest dat Flevoland koploper is in alcohol en 

drugsproblematiek. De ambulante verslavingszorg in geheel Flevoland staat onder regie van de 

gemeente Almere, die als centrumgemeente de financiële middelen ontvangt. 

Het college heeft aan de Minister van VWS een positief advies uitgebracht over uitbreiding van 

behandelplaatsen van twee onderdelen van de Geestelijke gezondheidszorg in Almere. Een onderdeel is 

gericht op de Kinder- en Jeugdpsychiatrie en een ander onderdeel op Volwassenen en ouderen met 24 

bedden. In zijn algemeenheid botst Flevoland nog steeds op tegen de achterstand; via oude systematiek 

worden financiën toegekend op grond van 2 jaar oude gegevens. Politieke partijen kunnen zelf proberen 

een verandering hierin te bewerkstelligen door op Haagsniveau te lobbyen. 

 

c. Leader+aanvraag Villages of Tradition  

De LPF fractie wil weten wat de concrete invulling van Nagele kan zijn bij dit project. 

Gedeputeerde de Graaf geeft aan dat er in Schokland weinig mensen wonen. Als Nagele en Ens 

meedoen, vergroot de bevolkingspopulatie en de kans dat de aanvraag wordt goedgekeurd. 

Verder geen opmerkingen. 

 

d. Ontwerp begroting 2004 van het IPO 

Geen opmerkingen. 

 

e. Voortschrijdende besluitvormingsagenda 

De ChristenUnie-fractie merkt op dat de voortschrijdende besluitvormingsagenda weinig 

beleidsinhoudelijke zaken weergeeft. Op deze manier kunnen partijen zich niet voorbereiden op komende 

beleidsvraagstukken. 

 

6. Ter kennis aangeboden stukken 

De ter kennisname aangeboden stukken onder 6 a t/m 6 i. worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

7. IPO aangelegenheden 

De gedeputeerde geeft de laatste stand van zaken met de betrekking tot de Nieuwe Wet 

Jeugdhulpverlening weer. Planning verloopt volgens schema en de kans is groot dat de wet per 1-1-

2004 ingaat. 

 

8. Rondvraag 

De VVD-fractie geeft aan al eerder vragen gesteld te hebben over de programmabegroting, haar wensen 

te hebben doorgegeven en zelfs aangeven te hebben daarin een rol te willen vervullen. Bij nacontrole is 

gebleken dat er geen rekening is gehouden met de wensen van de VVD-fractie. Zij vraagt zich daarom 

af wat de zin van het bespreken van de programmabegroting is geweest. 

Gedeputeerde De Graaf geeft aan dat het college niet verplicht is om wensen van fracties over te 

nemen, maar dat wel rekening met de fracties is gehouden door meer dan 12 programma’s te 

ontwikkelen. Het is aan Provinciale Staten om de door Gedeputeerde staten gemaakte concept 

begroting vast te stellen.  

De ChristenUnie-fractie wil weten hoe het staat met de Taskforce huisartsen zorg. 

De voorzitter geeft aan dat de mogelijkheid bestaat de tv-studio van omroep Flevoland te bezoeken. Dit 

zou voorafgaand aan de commissie vergadering van vrijdag 23 mei van 10.00 – 12.00 uur kunnen 

gebeuren. De leden ontvangen nog een schriftelijke uitnodiging.  

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 15.30 uur. 

 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN 

Bijgewerkt: d.d. 07-05-2003 

NR DATUM TOEZEGGING AF DOEN  IN 

1 04-10-2002 

 

 

 

17-04-2003 

De afdeling financiën belegt een informatieve 

bijeenkomst voor nieuwe Statenleden betreffende nota 

reserves en voorzieningen. 

 

Datum van rekening onderzoek vastgesteld. 

 

Na de verkiezing in maart 

2003 

 

 

28-05-2003 

2 14-02-2003 Nagaan of capaciteit beschikbaar is voor het maken van 

een actiepuntenplan n.a.v. inventarisatie publieke ruimte 

tbv gebruik gehandicapten. 

 

Pm 
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3 17-04-2003 Ten aanzien van “Voorbereidingskrediet huisvesting” wil 

de PvdA fractie weten hoe het voteren bedrag zich 

verhoudt tot de begroting. Het antwoord wordt 

schriftelijk afgedaan. 

 

Mei 2003 

4 17-04-2003 De gevoelens van zorg over de voortgang uitvoering 

actiepunten regiovisie Ouderenzorg worden 

overgebracht aan de Stuurgroep. Tevens zal het 

onderzoeksrapport met betrekking tot de 

gezondheidstoestand van allochtonenouderen onder de 

aandacht van de Stuurgroep worden gebracht. 

 

Zsm 

5 17-04-2003 Werkbezoek aan tv-studio van Omroep Flevoland 23-05-2003 

 

 


