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P R O V I N C I E F L E V O L A N D VERSLAG 

S T A T E N G R I F F I E 

Registratienummer: 
1117322 

Betreft: vergadering van Commissie Samenleving 
Datum: woensdag 2 februari 2011 
Tijd: 19.00 uur 
Locatie: Commissiekamer, Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad 

m 

Aanwezig zijn: 

De heer A. Stuivenberg (voorzitter), de dames M. Jonker-Waterlander (WD), A. van Stenus-van Basten 
(WD), Y. Weijand (WD), M. Luyer (CDA), de heer C.J.M. Goossens (PvdA), de dames T. Zeilstra-van der 
Meulen (PvdA), C.P.M, de Waal (SP), de heren F.N.E.M, van Schoot (GroenLinks), F. Brouwer (Christenunie) 
en L. Ferdinand (Christenunie), S. Jokhan (commissiegriffier) 

Ook aanwezig zijn: 

Leden van Gedeputeerde Staten: de heer M.J.D. Witteman 

Afwezig zijn: 

Mevrouw M.C. Bax (PvdD), de heren J.N.J. Appelman (CDA), P.T.J. Pels (PvdA), R. de Wit (SGP)en de heer 
M.F.A. van Diessen lid van Gedeputeerde Staten. 

1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Het zal de laatste vergadering van de commissie Samenleving zijn in 
deze samenstelling. 

2. Vaststellen agenda 
De voorzitter zegt dat de bij punt 9b2 genoemde discussienota Sociale Agenda er nog niet is. Er is alleen 
een mededeling over de stand van zaken. De voorzitter stelt voor om er na de verkiezingen over te 
discussiëren. 
De WD heeft er behoefte aan om er nu in de commissie over te praten. 
De SP had uit de email, bij de mededeling, begrepen dat de mededeling als discussienota gezien moest 
worden. 
De voorzitter zegt dat op het stuk staat: mededeling commissie ter kennisname: Halverwege de Sociale 
Agenda 2009-2012. Daar kan geen misverstand over zijn. 
De PvdA wil de mededeling graag bespreken. Zij vond het boekje al voldoende om als bespreekstuk te 
dienen. Er was aan GS alleen gevraagd om er een uiteenzetting bij te doen om het onderwerp beter 
bespreekbaar te maken. 
De voorzitter: "Als we het in dat licht willen zien. Ik hecht er wel aan dat een mededeling een mededeling 
is en dat een commissiestuk en een Statenstuk, heuse stukken zijn waar we onderscheid in maken. Wat dat 
betreft volg ik u niet. Het blijft echter op de agenda staan en we zullen het als zodanig, niet bespreken 
maar behandelen." 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen 
Er is bericht van verhindering ontvangen van gedeputeerde de heer Van Diessen, de heren De Wit, 
Appelman en Pels. 

4. Verslag van de extra vergadering van 20 januari 2011 
Er zijn geen schriftelijke tekstwijzigingen binnengekomen en ook tijdens de vergadering worden er geen 
opmerkingen gemaakt over het verslag. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5. Verslag van de vergadering van 5 januari 2011 
Er zijn geen schriftelijke tekstwijzigingen binnengekomen en ook tijdens de vergadering worden er geen 
opmerkingen gemaakt over het verslag. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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a.Lijst van toezeggingen. 
Toezegging nr.: 1. Terugkoppeling voortgang participatie kwetsbare jongeren (Sociale Agenda), is 

afgedaan en kan van de l i jst worden afgevoerd. 
b. Li jst van moties 
n.v.t. 

6. Lijst ingekomen stukken d .d . 2 februar i 2011 
Het CDA spreekt haar waardering uit voor de schrifteli jke beantwoording m.b.t. het onderzoek naar het 
Lectoraat Jeugdzorg. Zij dankt de gedeputeerde voor het uitstekende voorstel. 

7. Li jst ter kennisneming stukken van 2 februar i 2011 
Er is geen l i jst ter kennisneming stukken. 

8. Door fract ies ingebrachte onderwerpen 
Er zi jn geen onderwerpen ingebracht. 
De PvdA vraagt aan de W D of zi j niet meer met de door haar aangekondigde inbreng komt m.b.t. CMO. Zij 
had er graag van gedachten over wil len wisselen met de commissie. 
De W D antwoordt dat de bijeenkomst met het CMO nieuwe vragen heeft opgeroepen. Zij is nog met een 
onderzoek bezig. Zij zal er na de verkiezingen op terugkomen om er dan een gedegen discussie over te 
voeren. 

9. Portefeui l lehouder M.J.D. Wit teman 
a. Mededelingen 
1. Jeugdzorg 
Gedeputeerde Witteman zegt dat er een mededeling in de maak is om de commissie op de hoogte te 
brengen van de stand van zaken bi j Eduvier. 

b. Bespreekstukken 
1. Kader overdracht jeugdzorg naar gemeenten 
De voorzitter maakt de commissie attent op het fe i t dat de punten 1 t / m 10 nu behandeld worden. De 
bijlage is abusievelijk in de bundel terechtgekomen en maakt geen deel uit van de bespreking. 
De W D bedankt, in deze laatste commissievergadering van deze Statenperiode, iedereen. De ambtel i jke 
organisatie, de notulist, de grif f ie, de gedeputeerden en de twee voorzitters die de commissie heeft 
gehad. Zij zegt dat in alle discussies over de Jeugdzorg, het kind a l t i jd centraal heeft gestaan in de 
commissie. Er is hard gewerkt aan het 'Flevolands model ' . De W D kan zich vinden in de overdracht naar 
de gemeenten. De veelheid aan expertise bij de provincie moet wel 'warm' worden overgedragen. Dat 
staat voorop. Zij dankt voor het goede, heldere stuk. 

De Christenunie vindt de punten 1 en 2 in het stuk, duideli jk. Het belang van het kind moet voorop staan. 
Het kind mag nooit de dupe worden van de transitie. Het niveau van de Jeugdzorg moet hoog bl i jven. Bij 
punt 3 worden kwaliteitscriteria genoemd waaraan de gemeenten moeten voldoen. Zij vraagt of duideli jk 
is hoe de basisstructuur eruit moet zien. Zij vraagt hoe groot de verschillen en overeenkomsten tussen de 
CJG's in de verschillende gemeenten z i jn. Bij punt 4 staat dat nog niet duideli jk is of bij de decentralisatie 
alle sectoren aan bod komen. Er is verschil van inzicht bi j IPO, Rijk en de sector. Hoe staat de VNG hier 
tegenover? Dat is toch ook een speler op de markt. Is een een uniform financiering- en 
verantwoordingssysteem op regionale schaal een eis van het Rijk of van de provincie? 
De SP maakt erop attent dat de Christenunie vragen stelt over de bij lage. 
De voorzitter: "We hebben het over de punten 1 t / m 10 van het commissiestuk." 

f,Fj. De Christenunie zegt dat er een verantwoording van het Rijk komt m.b.t. de reorganisatie van de 

^ = ^ instellingen. Staat dat vast en hoe zit het met de onrust in de sector met het oog op alle veranderingen? 
" ^ Gaan er mensen voorti jdig weg? Zij maakt zich daar zorgen over want het zou ten koste gaan van de 
. 11 kwali tei t . Er komt een bovenregionale structuur voor sturing en financiering. Ontstaat daardoor niet weer 
y ^ een verkapt bureau Jeugdzorg? Zij denkt dat het goed is voor de zorgvuldigheid dat de provincie 
0 ^ verantwoordeli jk b l i j f t totdat het transitieproces is voltooid. Zij vraagt of er al meer duideli jkheid is over 
H Jl het besluitvormingsproces in Den Haag, m.b.t. t i jd en inhoud. 
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Het CDA geeft complimenten voor de inhoud van het stuk. Er wordt in geanticipeerd op ingrijpende 
veranderingen. Het is van belang dat een procesvoorstel wordt geschetst. Zij kan zich in de eerste 5 
punten vinden. Bij het zesde punt heeft zi j dezelfde vraag als de Christenunie over het voorsorteren op de 
gemeenschappelijke structuur. Wordt er een vergelijkbare voorziening als Bureau Jeugdzorg gecreëerd? 
Hoe omvangrijk worden de consequenties van het afschaffen van de indicatiestelling ingeschat? Leidt het 
er niet toe dat het zwaartepunt bij de gemeenten komt te liggen en dat de regierol van de provincie wordt 
versterkt. Zij kan zich vinden in punt 10 waarin staat dat de provinciale middelen niet worden afgeroomd. 
De PvdA sluit zich aan bi j de woorden van de W D dat de commissie m.b.t. Jeugdzorg a l t i jd het belang van 
het kind voorop heeft gesteld en de fracties elkaar a l t i jd hebben kunnen vinden. Zij heeft di t stuk gelezen 
als een aanzet tot een discussiestuk. Er is goed beschreven hoe PS de kaders kan stellen om tot een 
'warme' overdracht naar de gemeenten te komen. Zij ziet een aantal risico's. Namelijk: waar wordt de 
provincie mee geconfronteerd als het stuk door de Tweede Kamer is gegaan? In Flevoland bestaat al een 
goede samenwerking me de gemeenten. De vraag is hoe de contacten met de gemeenten geïntensiveerd 
moeten worden en hoe de kwaliteit behouden b l i j f t en overgedragen wordt. Hoe voorkom je een uitstroom 
van personeel? Nu moet aan die punten worden gewerkt zodat over een aantal jaren de overdracht 
geleidelijk verloopt. Zij vraagt zich af wat de rol voor de Centra voor Jeugd en Gezin wordt. De PvdA denkt 
dat het niet goed is als het een tweede indicatiebureau wordt. De CJG's zouden laagdrempelig moeten zijn 
en goed toegankelijk om zo hun preventieve taak uit te kunnen voeren. Zij zou de rol van Bureau 
Jeugdzorg als indicatiesteller wil len behouden. 

Het CDA vraagt hoe de PvdA het vervallen van de indicatiestelling ziet, als de gemeente de Jeugdzorg 
overneemt. Hoe moeten BJZ en de gemeenten op dat punt dan samenwerken. 
De PvdA zegt dat de MO groep daar een duideli jke opvatting over heeft: j e kunt niet zomaar een 
indicatieorgaan opheffen. Mensen zullen ergens terecht moeten kunnen met hun hulpvraag. Indicaties 
bli jven bestaan. 
Het CDA zegt dat indicatiestelling ook heeft geleid tot hele lange wachtl i jsten. Daarom wordt ermee 
gestopt. De opvatting van de MO groep wordt niet gedeeld door het IPO en VNG. Het is een onderwerp dat 
komend jaar in de commissie zeker aan de orde zal komen. 
De PvdA zegt dat het Rijk to t deze stelselwijziging heeft besloten. Dan moet het Rijk worden aangesproken 
op de financiële consequenties. Als de huidige bezuinigingen op jeugdbeleid van de gemeenten doorzetten 
en er komen niet voldoende middelen van het Rijk, is zi j bang dat met deze veranderingen het kind met 
het badwater wordt weggegooid. 
De SP kan zich vinden in de 10 punten. Zij benadrukt dat het belang van het kind voorop moet staan, er 
een 'warme' overdracht moet plaatsvinden en de kwaliteit gewaarborgd moet bl i jven. De provincie moet 
de regierol houden ti jdens de overdracht en er mag alleen een overdracht plaatsvinden als deze 
verantwoord is. Zij ju icht decentralisatie toe. Zij vraagt of het college bekend is met het rapport van 
Deloitte met daarin indicatoren en aanbevelingen voor implementatie van de CJG's. Zo ja , welke 
conclusies trekt het college eruit? 
GroenLinks kan zich vinden in de 10 punten. Zij vindt een 'warme' overdracht belangrijk. Zij maakt zich 
zorgen over de samenwerking met de gemeenten. Zij bedoelt dan vooral de kleinere gemeenten. Hoe gaan 
zij dit opbouwen en overnemen? 
De voorzitter: "Dank u wel . Gedeputeerde, er is veel waardering voor het stuk. De wijze waarop het 
college denkt langs de route te gaan die men voorgesteld heeft. Er zi jn een aantal verhelderende vragen 
gesteld. Er zi jn ook wat zorgen geuit. Ik geef graag het woord aan u . " 
Gedeputeerde Witteman vindt de manier van werken goed: 10 kaders waarbinnen het college vri jheid van 
handelen heeft. Op het moment dat er afspraken dreigen te komen die niet binnen die kaders passen, 
kunnen die alleen worden gemaakt na discussie met de Staten. Volgens de gedeputeerde is dit de grootste 
reorganisatie in de Jeugdzorg, ooit. En dat in een sector die juist rust nodig heeft om haar ontwikkeling te 

f, 5=̂  vervolmaken. De provincies - IPO - zi jn het erover eens dat z i j het belang van het kind voorop moeten 
^ = ^ stellen en de kwali teit moeten behouden. Vanuit die gedachte wil len zij met elkaar om de tafel zi t ten om 
• ^ de transitie zo goed mogelijk te laten verlopen. De hier genoemde kaders, zullen ook voor het IPO als 
. H uitgangspunt dienen. Het zi jn niet de kaders van het ministerie. Het 1^ punt is, in eerder overleg met de 
l / ^ staatssecretaris, al vastgesteld. De basis is op orde op het moment dat de organisatie er klaar voor is om 
( Q £ die taak uit te voeren. Dat kan van geval tot geval verschillen. Het is afhankelijk van de omvang van de 
„ n organisatie die het moet gaan doen. Dat is nu moeil i jk te zeggen. Er zullen inschattingen gemaakt moeten 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Verslag 

Bladnummer 

4 

worden. Samen met de gemeenten zal moeten worden bepaald wat daaronder wordt verstaan. De 
gedeputeerde heeft gesproken met de vertegenwoordigers van de twee grootste stadsregio's en de 
vertegenwoordigers van het VNG. Zij zijn het erover eens dat er geen blauwdruk gemaakt kan worden en 
dat niet alles in één keer gedaan kan worden. Het moment van overdracht kan per regio verschillen. De 
gedeputeerde wil er samen met de gemeenten een plan voor maken. De kleinere gemeenten zien ineens 
heel erg veel op hen afkomen. De VNG zegt daarover dat de gemeenten nu meer krijgen dan waarom zij 
hebben gevraagd. Wat de financiering en de verantwoording betreft vindt het Rijk dat deze taak over moet 
gaan naar samenwerkende gemeenten. Het is nog niet bekend wat dat precies gaat betekenen. Op het 
moment dat de transitie plaatsvindt, zijn er mensen, die nu nog werken in dienst van de provincie, die op 
een behoorlijke manier herplaatst moeten worden. Daar zijn kosten aan verbonden. Het college en het IPO 
vinden dat die kosten voor rekening van het Rijk moeten komen. Het zal onderdeel uitmaken van de 
bestuursovereenkomst. Het is nog niet duidelijk hoe het Rijk daar tegenover staat. Op de vraag of er 
onrust is ontstaan bij de mensen die er werken, antwoordt de gedeputeerde dat hij denkt dat naarmate 
het traject helderder wordt, de onrust zal gaan toenemen. Het gaat om professionals op het gebied van de 
Jeugdzorg. Er zal worden geprobeerd om met de VNG afspraken te maken om die onzekerheid weg te 
nemen zodat de Jeugdzorg deze professionals niet kwijtraakt. Op 17 februari zal het IPO overleg voeren 
met de staatssecretaris over de transitie. Na dat gesprek zal zij een brief sturen aan de Kamer waarin zij 
de hoofdlijnen van de transitie uiteenzet. De gedeputeerde hoopt dat het IPO samen met de VNG kan 
helpen met het opstellen van de brief zodat die ideeën worden verwoord. Intussen is ook een discussie 
gaande over het bestuursakkoord tussen IPO, VNG en het Rijk. Daarin wordt een aantal zaken op 
hoofdlijnen geregeld. In Den Haag zijn afspraken gemaakt dat ministeries, los daarvan, niet allerlei brieven 
aan de Kamer gaan sturen. Dat vertraagt het proces momenteel. Hoe groot de consequenties zijn van 
afschaffing van de indicatie is moeilijk te zeggen. De consequenties zijn afhankelijk van hoe het wordt 
georganiseerd. Waarschijnlijk vormt het, in de toekomst een financieel probleem voor de gemeenten. Er is 
immers wel een controle op de uitgaven nodig. De gedeputeerde is het ermee eens dat de middelen uit het 
Provinciefonds niet afgeroomd mogen worden. De gedeputeerde zegt dat, als er binnen deze kaders 
gewerkt kan worden, het een 'warme' overdracht wordt. Hij kan zich voorstellen dat men vindt dat de 
Bureaus Jeugdzorg moeten blijven bestaan. Sommige gemeenten willen echter alles opnieuw bedenken. 
Het is daarom belangrijk om als provincie met hen om de tafel te zitten, mee te denken en de kennis aan 
te bieden die de afgelopen jaren is opgedaan. Wat het rapport van Deloitte betreft zegt de gedeputeerde 
dat de gemeenten de prestatiecriteria die uit dat rapport afkomstig zijn hanteren. Ze voldoen er nog niet 
aan. De provincie gaat het samen met de gemeenten monitoren en er aan werken. Wat de kleinere 
gemeenten betreft zegt de gedeputeerde dat hij merkt dat hoe kleiner de gemeente is hoe groter de 
weerstand is om deze taak te gaan doen. De oplossing zal worden dat het niet op gemeentelijk niveau 
wordt geregeld maar dat de gemeenten dat in gemeenschappelijke regelingen/hulpconstructies samen 
gaan doen. Als een kleine gemeente in een groter geheel komt raakt zij haar zeggenschap kwijt. De wens 
van de Kamer om de afstand tot de burger kleiner te maken zal in die gevallen averechts werken. 
De WD is door de beantwoording gerustgesteld m.b.t. punt 10. De punten 1 en 9 vindt zij ook erg 
belangrijk. Zij vindt de motie Jongerenhuisvesting uitstroom Jeugdzorg niet terug in deze stukken. Past dit 
punt niet bi j : gemeenten hebben hun basis op orde. Het gaat toch om een gemeentelijke taak. Misschien 
kan er nog naar gekeken worden. Zij vraagt welke gemeente nog geen Centrum voor Jeugd en Gezin heeft? 
De PvdA zegt dat zij zorgen heeft over deze transitie nu de Jeugdzorg in Flevoland net goed loopt. Zij 
vraagt zich af waarom het niet mogelijk is de successen langer vast te houden. Zij vindt het jammer dat er 
zo omgegaan wordt met kwetsbare groepen. 

Het CDA houdt een pleidooi om het debat over de indicatiestelling in de commissie te voeren. Er moet wel 
oog zijn voor de problemen die zijn gesignaleerd in de Jeugdzorg. 
De PvdA zegt dat er uiteraard aandacht moet zijn voor zaken die niet goed lopen. Flevoland is echter nog 

j, F̂  maar kort op weg. 
^ ^ Het CDA antwoordt dat er een lange geschiedenis is van allerlei commissies die onderzoek hebben gedaan 
' - ^ naar de besturing en de effectiviteit. Die zorgen zijn aanleiding geweest om maatregelen te nemen. 
. 1] De PvdA zegt dat de rapporten 10 jaar geleden zijn verschenen en dat de huidige wet op de Jeugdzorg, 7 
yf=5) jaar bestaat. Zij vindt dat: 'nog maar 7 jaar geleden'! Gelukkig is het in Flevoland, door de kleine schaal, 
jQ^ goed gelukt m.b.t. de Jeugdzorg. Zij is er niet op tegen dat de Jeugdzorg naar de gemeenten gaat maar zij 
„ „ had liever een langere termijn gezien. 
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De VVD zegt dat dergelijke beslissingen niet lichtzinnig genomen worden. Het kind staat centraal en de 
zorg moet daar neergelegd worden waar zij het beste voor het kind is. De provincie moet zorgen dat de 
Jeugdzorg zo goed mogelijk, met alle expertise, bij de gemeenten terechtkomt in 2015. 
De Christenunie zegt dat de overdracht van de Jeugdzorg zeer zorgvuldig moet gebeuren. Zij is 
gerustgesteld door de woorden van de gedeputeerde. Hij beloofde immers dat het kind niet de dupe zal 
worden en dat als er verschillen zijn bij gemeenten e.d. , hij bij de Staten terugkomt. Zij maakt zich wel 
zorgen over de onzekerheid. Het Rijk moet duidelijker zijn. Tijdens een transitieproces zijn kwalitatief, 
sterke mensen nodig. 
De SP zegt vertrouwen te hebben in de kaderstelling. De overdracht zal vanuit de provincie goed gebeuren 
en de gedeputeerde zal zijn best doen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. 
GroenLinks vindt het positief dat de provincie een plek aan tafel heeft bij de onderhandelingen met 
gemeente en Rijk. De gedeputeerde schetst ook de problemen met kleine gemeenten. Zij stelt voor om 
jongeren die uit de Jeugdzorg komen langer te volgen, volgens een bepaald concept. 
De voorzitter vraagt de gedeputeerde of hij nog kan antwoorden op de vraag over de uitstroom uit de 
Jeugdzorg. 
Gedeputeerde Witteman dankt de commissie voor het vertrouwen. In kader nr.: 3 staat de huisvesting 
apart genoemd. De gemeente die nog geen CJG heeft, is Urk. In de laatste GAAF conferentie is gesproken 
over jongeren die uit de Jeugdzorg komen als ze 18 jaar zijn. Samen met de gemeenten wordt geprobeerd 
om tot een aanpak te komen. 
De voorzitter: "Dank u wel. Commissie, uit de discussie over de kaders zoals die door het college zijn 
aangereikt, proef ik dat u zich daarin kunt vinden. Dat u vertrouwen heeft in de wijze waarop het college 
daarmee om wil gaan. Ik stel voor dat het stuk nu getransformeerd wordt naar een Statenstuk, vervolgens 
in de volgende commissie opnieuw aan de orde komt en dan wordt doorgeleid naar de Staten. Hoe denkt 
de gedeputeerde hierover?" 
Gedeputeerde Witteman zegt dat het de agenda van de commissie is. Het college zal vanaf dit moment al 
gaan handelen vanuit deze kaders. 
Het CDA vraagt waarom het stuk niet meteen door kan naar de agenda van de Statenvergadering. 
De voorzitter merkt op dat het, gezien de nieuwe samenstelling, dan niet chique is om het zomaar door te 
geleiden. 
Het CDA vraagt om een schorsing. 
De voorzitter schorst de vergadering voor 1 minuut. 
Schorsing 
De voorzitter heropent de vergadering. 
Het CDA zegt dat de commissie er toch voor kiest om het stuk in de komende Statenvergadering af te 
doen, het is immers de beraadslaging van deze Staten in deze collegeperiode. Het zal geen hamerstuk 
worden. 
De voorzitter: "Ik heb begrepen dat het ambtelijk geen probleem is om het stuk op 17 februari op de 
agenda te laten plaatsen. Uw wens gaat dus in vervulling. Het stuk zal als bespreekpunt op de agenda 
worden opgenomen. Dank u wel." 

2. Discussienota sociale agenda 
De voorzitter zegt hij de commissie de gelegenheid geeft om van gedachten te wisselen over de 
mededeling aan de commissie ter kennisname: 'Halverwege de Sociale Agenda 2009-2012'. 
De WD heeft begrepen dat hier niet met de gedeputeerde over gesproken mag worden maar alleen met de 
collega commissieleden. Zij heeft respect voor de manier waarop de gedeputeerde dit dossier heeft 
overgenomen. Zij maakt een voorbehoud m.b.t. participatie. Het is een moeilijk onderwerp. Hoe moet 
participatie worden opgepakt, wat is de juiste groep en spreekt zij ook namens haar achterban? Jongeren 

ff iPjv zijn helemaal niet bezig met participatie. Men krijgt jongeren moeilijk bij elkaar. De WD maakt nog een 
^=^ voorbehoud. Zij is zich ervan bewast dat ontwikkelen van nieuw beleid en het zoeken naar samenwerking 
' ^ afgezet tegen de samenhang en het proces, t i jd vergt en dat sommige activiteiten nog niet tot volledig 
, (1 resultaat hebben geleid. De WD fractie heeft alle beleidsstukken m.b.t. het Sociaal Debat opgevraagd. Ze 
y ^ heeft gekeken naar de doelstelling, de programmalijnen, de regie en welke activiteiten er zijn. Daaruit 
/Q^ blikt dat er enthousiast is begonnen met 3 programmalijnen. Na een paar maanden is de focus gericht op 
Il n jongerenparticipatie. Een half jaar daarna werd de focus ook gelegd op participatie van kwetsbare 
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jongeren. Ook de activiteiten veranderen nogal eens. De uiteindelijke resultaten vallen de WD fractie 
tegen. Zij vindt dat de Staten d.m.v. de kaderstelling hiervoor verantwoordelijk zijn. De kaderstelling en 
de voorwaarden zijn regelmatig veranderd. De samenwerking met de gemeenten en betrokkenen moest 
goed geregeld zijn. Later werd gezegd: we krijgen het niet voor elkaar want de samenwerking is niet 
gelukt. 
De PvdA vraagt wie de WD bedoelt met 'we' en 'ze' en hoe regelmatig is: regelmatig wijzigen van de 
kaders. Zij wil de rol van de Staten daarin duidelijk voor ogen hebben. 
De WD antwoord dat zij met 'we' de commissie/Staten bedoelt. Met 'ze' bedoelt zij samenwerking met 
het UWV, MKB en de gemeenten. Zij vindt dat de kaders zeer regelmatig zijn veranderd. Bij de start in 
2008 werden in een plan van aanpak 3 lijnen uitgezet. De 3^ lijn is verdwenen. In programma's die wel 
doorgingen zijn activiteiten anders vormgegeven of verdwenen. Zij spreekt hier geen oordeel over uit maar 
het valt haar wel op. 
Het CDA zegt dat de Sociale Agenda een leerzame casus is van hoe de commissie met elkaar gewerkt heeft. 
De Staten hebben zich niet goed aan hun kaderstellende rol gehouden. Dit kwam voort uit de wens om 
collegiaal samen te werken. Zij vraagt of andere fracties dit ook zo ervaren. 
De Christenunie noemt het een leerzame casus over hoe men met elkaar omgaat. De Staten zijn op het 
niveau van de gemeente gaan zitten, heel dicht bij de burger. 
De WD zegt dat achteraf gezien werd, dat de samenwerking niet goed verliep terwijl van te voren was 
aangegeven dat er eerst onderzoek moest plaatsvinden. Dat vindt zij jammer. Zij is blij dat het college het 
gesprek over de Sociale Agenda mee gaat nemen in de onderhandelingen. Zij hoopt dat zij objectieve 
cijfers krijgt en dat er een goede evaluatie zal plaatsvinden. De WD fractie is blij met het besluit van het 
college om in 2011 geen verplichtingen aan te gaan totdat er een beslissing is genomen over hoe het 
verder moet gaan. 
De SP geeft complimenten voor de rapportage. Inhoudelijk en qua vormgeving, hoewel dat iets simpeler 
had gemogen. Er is veel ondernomen en in gang gezet en dat geeft vertrouwen voor de toekomst. De 
resultaten van participatie zijn moeilijk te meten, denkt zi j . De respondenten op de gehouden enquête 
(deell) komen bijna allemaal uit Almere. Die cijfers zijn dus niet representatief voor Flevoland. Zij vraagt 
zich af hoe dit komt en hoe de communicatie heeft plaatsgevonden. De meeste respondenten op de 
gehouden enquête (deelZ) waren tussen de 14 en 17 jaar. 45% van hen gaat buiten Flevoland stappen en 
45% zou meer uitgaansmogelijkheden in de buurt willen hebben. Dit vindt de SP belangrijke uitkomsten, 
die vragen om extra aandacht. In Flevoland zijn veel jongeren tussen de 16 en 25 jaar betrokken bij 
verkeersongelukken. Regelmatig vinden ongelukken met jongeren plaats nadat zij zijn uitgegaan. Het is 
daarom van belang om mogelijkheden te bieden om dicht bij huis uit te gaan. De SP pleit ervoor, bij 
besteding van de € 400.000 voor educatie m.b.t. verkeer, dat er gezocht zal worden naar mogelijkheden 
die aansluiten bij de resultaten van de enquête. In de Sociale Agenda wordt aandacht besteed aan de life-
coach. In de rapportage valt op dat de nadruk steeds ligt op begeleiding naar werk. Zij mist informatie 
over andere vormen van ondersteuning door de life-coach. Bijvoorbeeld: vinden van huisvesting, regelen 
van een uitkering. Uit onderzoek van WMO blijkt dat bij jongeren die uitstromen uit de geïndiceerde 
Jeugdzorg, huisvesting een knelpunt is. Op 27 mei 2010 heeft PS een motie aangenomen over huisvesting 
voor kwetsbare jongeren. De SP hoopt binnenkort informatie te krijgen over wat daar concreet mee is 
gedaan. 

De voorzitter zegt dat de SP dit alles kan inbrengen als er t.z.t. een discussie over zal worden gevoerd. 
De PvdA zegt dat er in de commissie altijd veel vragen zijn gesteld over de Sociale Agenda. Wat moeten 
we ermee? Wat willen we ermee? Welke onderwerpen? Er is uiteindelijk door de commissie bewust gekozen 
om de beperkte middelen aan een klein onderdeel toe te wijzen, namelijk: arbeidstoeleiding. Resultaten 
kunnen nog niet worden gezien/gemeten. Het heeft wel de hoogste prioriteit. Zij hoopt dat het aantal 
jongeren dat in het stuk staat vermeld, naar werk toe geleid kan worden. De uitleg van wat destijds 

ff l?=^^ gevraagd was en hoe de stand van zaken nu is, vindt zij goed. Zij hoopt dat de middelen die hiervoor 
^=^ beschikbaar waren in 2010, voldoende zijn om tot het beoogde resultaat te leiden. Zij denkt dat er in 2011 
' ^ gekeken moet worden of de middelen nu niet moeten worden omgebogen voor de ouderen. 
. H Het CDA geeft haar complimenten voor de projecten die uitgevoerd zijn. Ook complimenten voor de 
y f^ ambtelijke ondersteuning. In tegenstelling tot de SP vindt zij deze vorm van presentatie aansprekend. Het 
(Q^ valt haar op dat zij nergens terugleest wat de bedoeling was van de Sociale Agenda, namelijk: meer focus 
P n aanbrengen op wat de provincie doet op de sturing op het domein van zorg en welzijn. De start. De Sociale 



^ 
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Atlas, was heel mooi. De provincie is gaandeweg meer de kant van de uitvoering opgegaan. Het waren 
goede producten. Met name de participatie van kwetsbare jongeren. Zij is verheugd dat er 40 jongeren in 
het traject zijn opgenomen. Zij vraagt zich af of het focus niet meer op de regierol, ten opzichte van 
organisaties die zich op dat terrein bevinden, gericht moet zijn. Zij maakt zich zorgen over het feit dat er 
nog geen plan/begroting is voor 2011. Zij vraagt zich af of dat wel verantwoord besturen is. Zij sluit zich 
aan bij de suggestie van de PvdA om de doelgroep ouderen bij de kwetsbare groepen in de samenleving te 
betrekken. Zij vraagt aan haar collega's hoe er nog tot een concept voorstel gekomen kan worden, dat kan 
worden overgedragen. 
De Christenunie deelt ook complimenten uit voor de presentatie van de resultaten: Halverwege de Sociale 
Agenda. Zij gaat uit van de huidige situatie en probeert vooruit te kijken naar 2012. Er zijn nu 2 projecten. 
Eén ervan gaat richting haar eindfase. Dit zijn de afleveringen van Flevosoap en Nu of Nooit. De 
participatie van de kwetsbare jongeren met daarbij de life coach, bevindt zich nog in de startfase. De 
provincie heeft zich laten verleiden om een andere rol op zich te nemen. Bij deze projecten is zij heel 
dicht bij de burger gekomen. 
De PvdA vraagt of de provincie dan ver van de burger af moet blijven. 
De Christenunie zegt dat de provincie zich op het terrein van de gemeenten, CMO enz., begeeft. Zij legt 
de vraag voor aan de commissie of de provincie dat moet willen. Nu resteert een aantal prachtige 
werkmethodieken. Zij zou zich kunnen voorstellen dat deze methodieken in 2012 worden 
uitgewerkt/uitgeprobeerd en vervolgens worden overgedragen aan de gemeenten en het welzijnswerk. 
De WD vraagt of het niet zo is dat de methodieken eerst goed geëvalueerd moeten worden. De Flevosoap 
is als resultaat genoemd. De WD fractie zou willen weten welk effect de Flevosoap heeft gehad. Dat geldt 
ook voor de andere punten zoals de life coach. 
De Christenunie vindt deze opmerking terecht. Zij vindt ook dat de methodieken eerst goed moeten 
worden uitgewerkt en geëvalueerd en er gekeken moet worden of zij toepasbaar zijn in situaties die zich 
voordoen. Jongerenparticipatie is een moeilijk onderwerp. Als hier een mogelijkheid ligt om het voor 
elkaar te krijgen dan moet die mogelijkheid niet blijven liggen. 
GroenLinks hoort dat er een zoektocht is geweest om uit te zoeken wat de bedoeling was. De middelen 
zijn beperkt. Het naar werk toe leiden heeft grote prioriteit. Er moet echter ook naar de toekomst worden 
gekeken. Het ouderenbeleid is een opkomend probleem. Zij vraagt daar aandacht voor. De kwaliteit moet 
worden vastgehouden. Zij geeft complimenten voor het boekwerkje. Een leuke manier van presenteren. 
De voorzitter: "Gedeputeerde er is heel veel waardering. Er wordt ook gevraagd of wij onderweg de 
intenties niet kwijtgeraakt zijn. Er wordt gesproken over de participatie. Dat we de ouderen niet moeten 
vergeten. Of we ons zorgen moeten maken over de begroting 2011 en in hoeverre dit ondersteuning is van 
de gemeenten bij de uitvoering van hun taak. Ik geef graag het woord aan u want ik neem aan dat u er 
toch iets over wilt zeggen." 
Gedeputeerde Witteman geeft de gemaakte complimenten door aan de ambtelijke organisatie. Het boekje 
had een ongebruikelijk vorm. Maar in de Sociale Agenda moest de provincie jongeren aanspreken. Dat 
moet je op een speciale manier doen. Als je dan aan de voorkant in het Sociaal Debat iets bedenkt, kan 
het gebeuren dat jongeren zeggen: dat doen wij niet zo. Wij hebben betere ideeën. In het traject is 
geprobeerd aan te sluiten bij de belevingswereld van deze groep. Dat hele proces is waardevol. Als je naar 
de kaderstelling kijkt zou je achteraf kunnen constateren dat deze scherper had gekund. Dan had er met 
het beschikbare geld meer bereikt kunnen worden. Daar kan van worden geleerd. Dat er nog geen plan ligt 
kan ook gezien worden als een kans. Het schept ook mogelijkheden voor een verschuiving naar de groep 
ouderen. Het college gaat het geld niet uitgeven zonder plan. Na de verkiezingen kunnen de Staten aan de 
nieuwe gedeputeerde een plan vragen waar dit jaar nog invulling aan gegeven kan worden. De Staten 
kunnen dan zeggen aan welke voorwaarden een dergelijk plan moet voldoen. De gedeputeerde is het 
ermee eens dat de provincie wel heel dicht bij de burger komt. Als de provincie dat doet moet zij 

ff F̂  samenwerking met de gemeenten zoeken. Zij komt op het gemeentelijk domein. Misschien kun je met het 
^=^ geld meer bereiken als je de gemeenten prikkelt om samen middelen in te zetten voor een bepaald doel. 
* ^ Volgende maand volgt de discussie hoe er verder invulling gegeven moet worden aan de Sociale Agenda. 
. fl De voorzitter: "Geeft de beantwoording nog aanleiding om opmerkingen te maken? Dan dank ik de 
yrj) gedeputeerde. Ook voor zijn toelichting op het vervolgtraject." 

Ly 
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c. Vragenronde 
De SP zegt dat de commissie Samenleving op 30 november 2010 informatie heeft gekregen over het gebruik 
van Jeugdzorg in het 3̂  kwartaal, de wachtlijst en de ontwikkelingen binnen het zorgaanbod. Er wordt 
gesteld dat de wachtlijst onder controle is en de instroom stabiliseert. De campagne 'Pleegouders gezocht' 
is van start gegaan. De SP is benieuwd of deze positieve ontwikkelingen zich voortzetten en vraagt de 
gedeputeerde om de meest actuele cijfers m.b.t. de wachtlijsten, instroom, pleegouders en andere 
ontwikkelingen. Zij ziet graag op korte termijn de informatie over november en december tegemoet. Zo 
mogelijk ook nog recentere gegevens. 
Het CDA zegt dat Biddinghuizen een MFG wil realiseren in samenwerking met de provincie. Men is in 2007 
gestart. Onlangs zijn onzekerheden gerezen m.b.t. de financiering. Zij vraagt of dit probleem bekend is bij 
de gedeputeerde en welke stappen hij hierin wil ondernemen. 
GroenLinks zegt dat zij daar al schriftelijke vragen over heeft gesteld. 
De Christenunie zegt dat bezuinigingen op het gebied van onderwijs momenteel actueel zijn. De 
ambulante zorg gaat binnenkort verdwijnen. De gelden zullen niet meer naar cluster 4, naar Eduvier, gaan. 
Nu al vindt een uitloop van ambulante begeleiders plaats. Zij worden zelfs door het management 
gestimuleerd om ander werk te zoeken. Kinderen zijn daarvan de dupe. Dat is zorgwekkend. De 
Christenunie maakt zich grote zorgen over deze transitie. De provincie heeft hierin een taak. Kan de 
provincie hierop anticiperen? 
De WD vraagt of de gerestaureerde 'Tong van Lucifer' alleen van onderen belicht blijft. Er is immers veel 
geld aan uitgegeven. 
GroenLinks zegt dat de hekwerken rond de 'Tong van Lucifer' zeer onveilig geplaatst zijn. Zeker in de 
avond is het hekwerk niet te zien. Waar is al het geld aan besteed, vraagt zi j . 
Gedeputeerde Witteman zegt dat de vragen over de 'Tong van Lucifer' schriftelijk zullen worden 
beantwoord. De informatie m.b.t. de Jeugdzorg. Op 31 december stonden de wachtlijsten op 0. In 2010 is 
voor het eerst in jaren de aanspraak op Jeugdzorg teruggelopen. De cijfers komen in maart. De 
wervingscampagne voor de pleegzorg loopt door. GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over het 
MFG. Gisteren heeft het college de antwoorden daarop vastgesteld. Ze zijn onderweg. Het is een 
technische uitleg over het verloop m.b.t. de subsidie. Het is een probleem omdat een MFG belangrijk is in 
een kern als Biddinghuizen. Het plan is inmiddels verdeeld in een eerste en tweede fase. De eerste fase 
gaat vooral om onderwijsvoorzieningen. Daarvoor heeft de gemeente budget. Het probleem gaat ontstaan 
bij de tweede fase. De gedeputeerde heeft een afspraak met de betreffende wethouder om erover te 
spreken hoe met dit probleem omgegaan kan worden. Het Kabinet heeft bekend gemaakt € 300.000.000 te 
gaan bezuinigen op passend onderwijs. De provincie heeft er geen middelen voor beschikbaar. Eduvier is 
sowieso een zorgenkindje. Misschien kan er wel een korte inventarisatie gemaakt worden, wat dit besluit 
voor gevolgen heeft voor Flevoland. Vervolgens is dan de vraag: wat moeten wij ermee? 
De PvdA vraagt of inzichtelijk kan worden gemaakt hoeveel kinderen door dit besluit weer thuis komen te 
zitten. Krijgen alle kinderen wel het onderwijs waar zij recht op hebben? 
Het CDA dankt de gedeputeerde dat hij met de wethouder van Biddinghuizen in gesprek wil gaan over het 
MFG. Zij vraagt waarom dit soort projecten alleen maar via pMJP en de commissie Ruimte verlopen. 
Misschien is het m.b.t. de bezuinigingen op passend onderwijs, goed om in overleg te treden met de 
minister. In 2012 komen er nieuwe geldstromen te beschikking. De minister is bereid om te kijken wat er 
wegvalt en welke voorzieningen kunnen worden getroffen. Als er dan nog een 'gat' overblijft moet worden 
bekeken of de provincie daar een rol in kan spelen. Zij zegt toe, bij te willen dragen aan die korte lijnen 
m.b.t. overleg. 
De WD zegt dat zij heeft vernomen dat de minister Almere zal betrekken bij een pilot voor jongeren om 
vanaf 2 Vi jaar naar school te gaan. Dat is niet het passend onderwijs. 
De Christenunie zegt dat, dat niet haar inbreng is geweest. Het gaat deze fractie om het kind en op dit 

O moment krijgen kinderen geen ambulante begeleiding. De gelden komen er wel maar 'we hebben ze niet'. 

Dat speelt nu. De Christenunie wil geen politiek bedrijven over de ruggen van kinderen. 
" ^ ^ De voorzitter: "Ik denk ook niet dat, dat goed is en u zet het heel krachtig neer." 
, 11 Het CDA zegt dat politiek overal over gaat. Ook over kinderen. Zij is het ermee eens dat het kind centraal 
% j % staat maar er moet een oplossing komen. Zij doet een handreiking. Zij wil gebruikmaken van korte lijnen 
/Q^ om te zien of hier voorzieningen voor getroffen kunnen worden. Daar is bereidheid toe. 
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De Christenunie zegt dat zij begrijpt dat het CDA haar korte lijnen richting het Kabinet kracht bij zal 
zetten. Daar kunnen vast en zeker successen van verwacht worden. 
De PvdA vraagt of zij goed begrijpt dat de € 300.000.000 bezuiniging op passend onderwijs een erg slechte 
maatregel is geweest, dat het CDA gaat repareren, de Christenunie het probleem signaleert en de PvdA 
zegt: waarom ga je repareren op iets dat je nooit had moeten doen? Het kind wordt hiervan de dupe. 
De WD wil aangeven dat er op bepaalde gebieden wordt bezuinigd. Dat is heel vervelend. Op andere 
gebieden zal wel worden ingezet. Met name op: kinderen al vroeg naar school laten gaan. Door korte lijnen 
gaat de pilot naar Almere. 
De voorzitter: 'Het is voldoende aan de orde geweest en wanneer de gedeputeerde er behoefte aan heeft 
om er nog op in te gaan, geef ik hem nog even de gelegenheid. Daarna wil ik het vragenuurtje voor 
gedeputeerde Witteman, afsluiten." 
Gedeputeerde Witteman zegt dat het college zal kijken of zij met een quickscan kan zien wat de effecten 
zijn voor Flevoland. Dat zal worden teruggerapporteerd. Of er een oplossing uitkomt is een andere vraag. 
Dat kan de gedeputeerde niet beloven. 

10. Rondvraag 
Het CDA wil de rondvraag benutten om namens het CDA waardering uit te spreken voor de constructieve 
samenwerking. Zowel met de ambtelijke ondersteuning, de griffie, collega Statenleden, het college. Zij 
heeft het leerzaam gevonden. 
De PvdA sluit zich daarbij aan. Zij heeft contact gehad met de ambtelijke organisatie en gedeputeerde Van 
Diessen m.b.t. de middelen die beschikbaar gesteld zijn voor het orgel van de Bethelkerk. Het GS besluit is 
zoals het er ligt. Er is duidelijk gezegd dat het niet is toegezegd maar nog door de Staten besloten moet 
worden. De nieuwe Statenleden zullen een voorstel van GS moeten beoordelen. Zij vindt het jammer dat 
in de overgang van 'oud' naar 'nieuw' dergelijke besluiten nog genomen moeten worden waarover je in de 
huidige samenstelling niet meer met elkaar van gedachten kunt wisselen, over nut, noodzaak of 
voorbehoud. 
De voorzitter: "We wachten het Statenvoorstel af." 
De Christenunie wil een compliment uitspreken over de sportverkiezing. Het was een 'machtig mooie' 
avond. Hij miste wel collega provincie bestuurders. 
GroenLinks is er een vorige keer geweest en was toen ook onder de indruk. Zij zegt dat zij afgelopen jaar 
met veel genoegen en plezier in deze commissie gewerkt heeft. 

11. Sluiting 
De voorzitter: "Zoals u begrepen hebt, wanneer er geen bijzondere dingen meer plaatsvinden, is dit de 
laatste vergadering van onze commissie. Als we naar de afgelopen periode kijken dan kunnen we 
vaststellen, dat er heel veel gedaan is in deze periode. Dat er hele mooie dingen tot stand gekomen zijn. 
Ik denk aan de Sportnota, ik denk aan de Cultuurnota en met name aan de Jeugdzorg. Dat we, gedragen 
door alle partijen, dit hebben kunnen realiseren, op deze wijze. Dat het wellicht heel erg jammer is dat 
we een nieuwe periode in moeten gaan waarbij wij hetgeen in de afgelopen perioden tot stand is 
gebracht, weer over moeten dragen. Maar zo gaat het nu eenmaal. Ik denk ook aan het onderwijs. Dan 
denk ik aan Windesheim. Aan de Roy Heiner academie. De Christelijke Agrarische Hogeschool in Almere. 
Het Ziekenhuis. Maar ook aan ons onderzoek dat betrekking heeft gehad op de archeologische opgraving. 
Zo zij er nog heel veel dingen te noemen waarbij u, uw inbreng heeft gehad. Ik dank u daarvoor. Ik dank 
uiteraard de ambtelijke ondersteuning en allen die zich ermee bezig hebben gehouden om het ons 
mogelijk te maken om dit hier ter tafel te krijgen en te bespreken. Ik dank Gedeputeerde Staten voor de 
wijze waarop zij met ons is omgegaan en waarop zij hun inbreng hier gehad hebben. Uiteraard dank ik u 
voor de wijze waarop u mij de gelegenheid heeft gegeven om, het laatste half jaar, als voorzitter te 
functioneren. Ik sluit daarmee af. Ik wens u een hele plezierige verkiezingsstrijd en wellicht zien wij 
elkaar in een andere setting de volgende keer. Dank u wel. Ik sluit de vergadering. (20.50 uur) 

UJ 
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Vastgesteld in de vergadering van 24 maart 2011, 

de griffier. de voorzitter. 

Ly 


