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Aanwezig zijn:  
de heer A. Stuivenberg (SP), voorzitter; 
mevrouw M.C. Bax (PvdD), de heren M. Bongers (SP), J. de Borst (SGP), E.G. Boshuijzen (50PLUS), F. 
Brouwer (CU), J. Eelman (D66), I.C. van Ginkel (PVV), C.J. Kok (PVV), mevrouw M. Luyer (CDA), de heren 
A. Manar (PvdA), R.T. Oost (CDA), mevrouw J. Staalman (GroenLinks), de heer H.W.E. van Vliet (VVD), 
mevrouw Y. Weijand (VVD) en mevrouw E. van Rossum (rondegriffier). 
 
Ook aanwezig is: 
lid van Gedeputeerde Staten: de heer J.N. Appelman  
 
De voorzitter opent de opinieronde en heet iedereen welkom.  
 
Intrekken Verordening SER Flevoland 
 
Gedeputeerde Appelman geeft een toelichting op het voorliggend stuk. Daarbij geeft hij aan dat de 
gedetacheerd secretaris inmiddels binnen het kader van de hele transitie die op de afdeling Economie en 
Samenleving plaatsvindt, een nieuwe plek heeft gekregen. Daarmee is de secretaris niet meer 
bovenformatief. Zoals bekend gaan de Kamer van Koophandel en Syntens op in een nieuwe organisatie en 
bij die organisatie worden regioraden georganiseerd. Onderzocht wordt nu of de platformfunctie van de 
SER kan worden ondergebracht in die regioraden. In IPO-verband is onlangs geconcludeerd dat het goed 
zou zijn om de regioraden langs provinciale grenzen te organiseren. Dit is ook het voorkeursscenario van de 
centrale directie en het bestuur van Kamer van Koophandel Nederland.  
 
CDA is blij dat de personele consequenties op een goede wijze zijn opgelost. De fractie vindt de 
expertplatforms en regioraden een goede ontwikkeling. Een paar weken geleden was er een 
panoramaronde over economie. In feite was dat zo’n expertplatform. Hij vond het een heel plezierige 
werkvorm. Het CDA kan instemmen met het voorstel. 
PVV is voorstander van het opheffen van de SER Flevoland. Een paar vragen. Bestaat de bijdrage van de 
provincie alleen uit het beschikbaar stellen van de secretaris. 
Gedeputeerde Appelman antwoordt dat de provincie in de totale begroting van de SER € 35.000 bijdraagt 
en daaruit wordt de 0,6 fte betaald van de gedetacheerde medewerker. 
PVV vraagt zich vervolgens af of de SER ooit is geconsulteerd. En is het de bedoeling om aan de op te 
richten regioraden weer bij te dragen. Als dat het geval is, dan wordt de bezuiniging nooit ingeboekt. Ten 
aanzien van de expertplatforms zijn meerdere verbanden waaraan gedacht wordt. Zijn daar al bepaalde 
contouren van, behalve die regioraden. Tot slot de vraag hoe hij de terugkeer van de secretaris in de 
organisatie moet rijmen met de bezuiniging op de personeelsaantallen in het kader van het 
transitieproces. 
50PLUS dacht bij het lezen van dit verhaal aan het kind en het badwater. Van een bij uitstek deskundig en 
volgens het poldermodel samengesteld gezelschap wordt afscheid genomen omdat er toch geen gebruik 
van wordt gemaakt, maar tegelijkertijd wordt er wel gezocht naar alternatieven. Treurig dat met één 
pennenstreek deskundigheid wordt weggegooid. Niettemin zal 50PLUS zijn stem niet aan dit voorstel 
onthouden. 
SP sluit zich aan bij de woorden van 50PLUS. Het is zonde als alleen om de € 35.000 een gremium wordt 
stopgezet dat als portaal geldt om precies dat te doen wat het CDA wil. Als wordt gevraagd 
expertplatforms samen te stellen dan doen ze dat en het kost geen extra geld. Graag hoort hij van de 
gedeputeerde of hij denkt dat de alternatieven die hij voor ogen heeft beter dan wel goedkoper zijn. 
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GroenLinks zegt dat er in de samenstelling van de SER ook werknemersorganisaties zijn en vraagt hoe dat 
in de toekomst wordt geborgd. Er is een overgangssituatie naar 2014, dus waarom is er niet een jaar 
gewacht. Ook GroenLinks is blij met de personele oplossing. De SER geeft gevraagd en ongevraagd advies. 
Hoe wordt geborgd dat er ook ongevraagd adviezen komen van de opvolgers? 
VVD is blij dat de gedeputeerde alles in het werk heeft gesteld ten aanzien van de personele 
consequenties. De fractie denkt dat er andere gremia zijn waarbinnen de consultatie zoals nu door de SER 
plaatsvond, zou kunnen worden opgelost. De fractie gaat akkoord met het voorstel. 
SGP vindt het een verarming van de visies die op bepaalde zaken gegeven kunnen worden, maar zal 
instemmen met het intrekken van deze verordening. 
PvdA is eveneens blij met de oplossing voor het betrokken personeel. Als college en Staten zal men 
behoefte houden aan advies. Graag hoort hij van de gedeputeerde hoe dat opgelost wordt in de toekomst. 
D66 kan zich goed vinden in het voorstel en denkt ook dat er voldoende andere kanalen zijn om advies in 
te winnen. 
ChristenUnie sluit zich volledig aan bij D66. 
PvdD kan zich vinden in de bijdrage van 50PLUS. 
50PLUS heeft nog een aanvullende vraag. Als het gedetacheerd personeelslid terugkomt, kan deze dan niet 
als specifieke taakopdracht krijgen het formeren van een overlegplatform waarvan in den brede 
gebruikgemaakt kan worden. 
 
Gedeputeerde Appelman antwoordt PVV dat in de loop der jaren talloze keren van de adviezen van de SER 
gebruikgemaakt is en er vele producten zijn geleverd. Het ligt uiteraard niet voor de hand dat men als 
provincie bijdraagt aan de regioraden. Ook worden er uitdrukkelijk geen nieuwe platforms en nieuwe 
instellingen gecreëerd. Dat zou tegenstrijdig zijn aan de uitgangspunten en doelstellingen waar het gaat 
om versobering van de adviserende instellingen en het meer toewerken naar op maat gesneden adviezen. 
Richting SP. Met diverse partijen uit het maatschappelijk middenveld wordt regelmatig overleg gevoerd, 
ook van tripartiete aard, zowel werkgevers als werknemers. Hij ziet niet dat partijen op dat punt tekort 
wordt gedaan of dat partijen niet in de positie zouden zijn om hun belangen in het provinciale domein tot 
uitdrukking te brengen. Naar PvdA; de adviesbehoefte. Als Staten kan men op ad hoc basis naar behoefte 
adviesvragen organiseren en zo zal het college daar ook mee omgaan. Onverkort blijft van kracht dat de 
gedeputeerde zich voortdurend vanuit de diverse maatschappelijke geledingen zal laten adviseren daar 
waar daar behoefte aan is. 
 
SP houdt twee bezwaren. Hij ziet niet dat het goedkoper wordt en ook niet dat die adviezen worden 
binnengehaald die misschien niet welgevallig lijken maar toch broodnodig zijn. 
GroenLinks herhaalt haar vraag waarom niet is gewacht tot 2014. 
Gedeputeerde Appelman antwoordt GroenLinks dat dat een budgettaire afweging is geweest. Als het gaat 
om de kosten: met de hele begeleiding rondom de SER is ook hier in huis formatie gemoeid. Het is een 
groter plaatje dan hier in de cijfers tot uitdrukking is gebracht. 
De voorzitter stelt vast dat het voorstel een hamerstuk kan zijn in de Staten en sluit de opinieronde. 
 
Vastgesteld in de vergadering van 5 september 2012 
 
 
de griffier, de voorzitter, 
 


