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2014BEM38 

VERSLAG van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 

31 maart 2014 in het Provinciehuis 

 

Aanwezig: 

mw. P. Doornenbal-Van der Vlist (voorzitter), R. van Lunteren (gedeputeerde), drs. R.E. de Vries 

(gedeputeerde), mw. A.C. Boelhouwer (GroenLinks), mr. J.M. Buiting (CDA), R.G.J. Dercksen 

(PVV), ir. H. Graaff (CDA), mw. W.M.M. Hoek (50Plus), ir. H. IJssennagger (PVV), drs. C. de 

Kruijf (PvdA), ir.ing. Y.S. Lutfula (SP), drs. B. Nugteren (GroenLinks), ir. J.P.M. Peters (D66), A.J. 

Schaddelee (ChristenUnie), mr. D.S. Tuijnman (VVD), mw. J.H. Verbeij-Ouwerkerk (PvdA), 

mw.drs. J.C.M. Versteeg (D66), mw.dr. A.J. Vlam (VVD) 

 

Van ambtelijke zijde aanwezig: 

dr. R.J. Poort (adjunctgriffier) en mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag) 

 

Afwezig: W.I.I. van Beek (CvdK),Dhr. Krol (GS),  ir. N.J.P. Hoefnagels (D66), mw. Y. Smit 

(VVD), drs. W.J. Ubaghs (PVV), mw.drs. A.M.C. Mineur (SP), W. van der Steeg (PvdD), W. van 

Wikselaar (SGP) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

Bericht van verhindering is ontvangen van de CvdK, mw. Smit, de heren Krol,  Hoefnagels, Van der 

Steeg en Van Wikselaar. 

 

 

2. Vaststelling Agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld.  

 

3. Mededelingen 

Geen. 

 

4. Verslag Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 24 februari 2014 

Het verslag wordt conform vastgesteld.  

 

5. Rondvraag 

Geen. 

 

6. Termijnagenda (versie 25 maart 2014) 

Mevrouw Versteeg merkt op dat het onderwerp ‘opvolging aanbevelingen rapport van 

Twynstra Gudde’ staat vermeld als bespreekpunt voor deze vergadering, maar niet is 

geagendeerd. Geïnformeerd wordt naar de status. 

Gedeputeerde Van Lunteren antwoordt dat dit onderwerp in de GS-vergadering van 8 april 

a.s. aan de orde komt en derhalve voor de volgende commissievergadering kan worden 

geagendeerd, hetgeen door de voorzitter wordt toegezegd. 

 

Mevrouw Boelhouwer merkt op, dat het onderwerp Rapportage duurzaam inkopen ook als 

bespreekpunt voor deze vergadering op de Termijnagenda staat. Daarbij is nu aangegeven dat 

dit onderwerp vervalt vanwege het feit, dat dit vorig jaar in de statenbrief Inkoopbeleid is 
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meegenomen. Geïnformeerd wordt in welke statenbrief dit is geweest en voor welke 

vergadering.  

Gedeputeerde Van Lunteren memoreert het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer ter 

zake. Naar aanleiding daarvan is geconcludeerd dat de provincie ver voorop loopt op dit vlak. 

Het was spreker derhalve niet geheel duidelijk wat er nu nog van het College werd gevraagd. 

Het gedeelde beeld was dat het eerder geagendeerd was geweest, dat vervolgens het rapport 

van de Randstedelijke Rekenkamer is gekomen en dat het daarmee verder iets is dat in het 

totale Inkoopbeleid wordt meegenomen. Dat in december jl. behandeld. Daaruit komt ook het 

agendapunt Social Return voort.  

Mevrouw Boelhouwer kan zich niet herinneren dat het op die manier is gekoppeld; zij zal dit 

nagaan. 

Voorts hecht zij eraan op te merken dat het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer goed 

was binnen de kaders die daar waren gesteld. Dat ging echter maar over een klein gedeelte 

van de totale inkoop van de organisatie. Diverse partijen hebben op dat moment aangegeven, 

dat daaraan nog wel het een en ander zou kunnen worden verbeterd.   

De voorzitter merkt op dat, indien GroenLinks alsnog hecht aan agendering van dit 

onderwerp, dit mogelijk is.   

Zij stelt hierna vast dat de Termijnagenda, met inachtneming van het vorenstaande, voor 

kennisgeving wordt aangenomen.  

 .  

7. Statenbrief Voortgang Europastrategie 2012 - 2016 

De voorzitter deelt mede dat dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de SP.  

 

De heer Lutfula memoreert dat ca. 2 jaar geleden de Europastrategie is vastgesteld. De SP 

vraagt zich af of deze strategie nog effectief is. Destijds is een keuze gemaakt. In de visie van 

de SP is het een goed moment om stil te staan bij de vraag wat de consequenties zijn van de 

nieuwe ontwikkelingen op het beleid van de provincie. Wellicht moet een andere weg worden 

ingeslagen.  

De aanleiding hiervan is het Werkplan ‘De Krachten Gebundeld’ dat de Raad voor het 

Openbaar Bestuur afgelopen november met Europa heeft verbonden. In het kort zegt het 

rapport dat decentralisatie op komst is, waarmee de provincies en gemeenten andere taken en 

grotere rollen krijgen. Er staat letterlijk in dat de provincies zelf de kennis en de expertise 

over het Europese besluitvormingsproces en de lobby in huis moeten hebben. Geïnformeerd 

wordt naar het effect van het rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur op de 

Europastrategie, i.c. het beleid binnen de provincie. De vraag is of de provincie haar 

Europateam gaat versterken met extra budget of fte’s.   

In het memo Midterm Review en Jaarplan 2014 staat dat de provincie Utrecht potentieel lid is 

van een aantal Europese netwerken. Vorig jaar heeft Utrecht haar netwerk in Europa 

uitgebreid. Geïnformeerd wordt of dat iets heeft opgeleverd.  

Samenvattend is de vraag wat concreet de opbrengsten van het beleid zijn in de afgelopen 

twee jaar.  

 

De heer Dercksen memoreert dat de PVV over dit onderwerp het een en ander heeft gezegd in 

de werkgroep Europa. Hij zal dit niet herhalen. Hij nodigt de SP uit om ook naar de 

vergaderingen van de werkgroep Europa te komen.   

 

Mevrouw Verbeij geeft aan, dat de PvdA ook in de werkgroep Europa zit. Daar is de Midterm 

Review besproken. De PvdA informeert wat nog concreet gebeurt met de opmerkingen die in 

de werkgroep naar voren zijn gebracht.  
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In de afgelopen twee jaar heeft de PvdA regelmatig aangegeven dat het wat smarter mag 

worden geformuleerd. De provincie moet nauwkeuriger weten wat zij precies wil halen in 

Europa. 

Voorts heeft met name de PvdA meerdere keren bepleit te bekijken of het thema 

werkloosheid/jeugdwerkloosheid ergens op de Agenda van de Europastrategie kan worden 

geplaatst. De PvdA vindt dat een belangrijk issue. In haar visie blijft dat teveel achter. Bij 

deze derhalve nogmaals de oproep om dat mee te nemen.  

 

Mevrouw Boelhouwer deelt mede dat GroenLinks zich aansluit bij de uitnodiging van de 

PVV aan de SP. GroenLinks sluit zich voorts voor een deel aan bij het betoog van de PvdA.  

Spreekster voegt daaraan toe dat afgesproken is dat binnenkort presentaties zullen 

plaatsvinden over de uitkomsten van de Structuurfondsen en de Plattelandsontwikkeling (POP 

3 Programma). Wellicht kan thans worden aangegeven op welke datum die presentaties zullen 

plaatsvinden.  

 

De heer Peters geeft aan dat alle vragen van D66 inmiddels zijn gesteld. Voor het overige sluit 

D66 zich aan bij de opmerking van de PVV. 

 

De heer Schaddelee merkt op dat de ChristenUnie zich eveneens aansluit bij de opmerking 

van de PVV. Er ligt een Midterm Review Europabeleid voor. Wat de ChristenUnie betreft is 

dit wel voldoende smart. De ChristenUnie kon daaruit halen wat zij gemeten wil hebben en 

wil weten. Spreker is enigszins in verwarring gebracht door de bijdrage van de SP. Daarin lag 

de nadruk sterk op de opbrengsten van het Europabeleid, terwijl spreker de SP vorige week in 

een Europadebat hoorde betogen dat juist minder uit Brussel moet worden gehaald. De vraag 

is of de SP nu meer of minder opbrengsten uit Brussel wil.  

De heer Lutfula antwoordt dat de SP op het standpunt staat dat de provincie niet zoveel geld 

behoeft vrij te maken om zaken in Europa te doen. Er is een landelijke lobbyclub actief, op 

grond waarvan de SP van mening is dat niet iedere provincie een eigen lobby-/netwerkgroep 

binnen Europa behoeft op te bouwen om geld binnen te halen. 

In dat kader stelt hij de vraag wat Europa de provincie Utrecht opbrengt.  

De heer Schaddelee merkt op dat het hem helder is. De ChristenUnie vraagt zich ook wel eens 

af of, als de provincies wat meer opbrengsten halen uit Brussel, Den Haag op een gegeven 

moment niet kan worden opgeheven, omdat dit dan een blokkade wordt tussen de provincies 

en Europa; de ChristenUnie is voorstander van een Europa voor de regio’s. 

Spreker vestigt vervolgens de aandacht op de Kick-fondsen. Hij las daarover o.a. het 

stimuleren van biogas. Spreker meent zich te herinneren dat er in dit kader allerlei plannen 

waren in de regio Woudenberg/Leusden. Geïnformeerd wordt of daarover al vorderingen zijn 

te melden.  

 

De heer Buiting merkt, niet zozeer terugkijkend maar proactief bedoeld, op dat de provincie 

in het EBU sterk heeft ingezet op Health en Life Sciences. Aan de ene kant is sprake van de 

EFRO-gelden en aan de andere kant wordt Health en Life traditioneel vanuit het Ministerie 

van VWS gekoppeld aan internationale zaken. Het CDA ziet nog weinig van die koppeling, 

hetgeen via Economische Zaken wel zichtbaar is. Geïnformeerd wordt of daar in de toekomst 

iets meer lijnen in aan te leggen zijn.   

 

Gedeputeerde De Vries deelt mede dat op 19 mei a.s. een bijeenkomst plaatsvindt over zowel 

het POP 3 Programma als Kansen voor West. Kansen voor West betreft het afsprakenkader 

waarin binnen de Randstad het geld wordt verdeeld dat de komende periode vanuit het EFRO-

Fonds tegemoet kan worden gezien. Daaronder ligt een heel pakket aan maatregelen, 
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projecten die met dat geld gezamenlijk zullen worden uitgevoerd. Daarin wordt zichtbaar 

gemaakt op welke wijze de provincie daar de komende periode feitelijk mee om denkt te 

gaan. 

Hoe smart het kan worden gemaakt, verschilt nogal. Bij sommige netwerken is dat goed 

mogelijk; bij andere netwerken gaat het meer om het delen van kennis. Ter illustratie wijst hij 

in deze op het netwerk ENCORE, dat zich met name richt op Milieu en Water. In mei woont 

spreker een conferentie bij in München over hoe wordt omgegaan met het stedelijk gebied. 

De provincie wil zelf in september een conferentie organiseren over hoe met 

watermanagement wordt omgegaan.  

In het kader van Groen Gas Hub-projecten is er sprake van een project met bermgras. Door 

bermgras te vergisten wordt getracht groen gas te creëren. Het is een nieuwe techniek, dat  

niet zonder slag of stoot verloopt. De provincie gaat vooralsnog echter door met het project, 

omdat zij verwacht dat er kansen liggen om van een restproduct biogas op te wekken. Met de 

steun vanuit Kick en de Europese middelen kan de provincie daarin een voortrekkersrol 

vervullen.  

Spreker onderschrijft, dat de provincie het EBU duidelijk inzet. Ook in de nieuwe periode is 

de provincie voornemens de EFRO middelen voor de helft via de EBU middelen weg te 

zetten, omdat dan sprake is van een organisatie die zaken met elkaar kan verbinden. In Europa 

geldt cofinanciering. Op die manier kan ervoor worden gezorgd dat de provincie haar partners 

binnen de EBU kan koppelen aan de middelen die vanuit het EFRO Fonds worden verkregen.   

Een andere Europastrategie als gevolg van decentralisatie en het inzetten van extra middelen 

of fte’s ten behoeve van het Europateam is niet aan de orde. Het Europateam van de provincie 

functioneert goed; de provincie heeft een lobbyist in Brussel en voorts vindt ondersteuning 

plaats van het  Huis van de Nederlandse Provincies. Spreker ziet derhalve geen enkele reden 

om de koers te verleggen.   

 

Mevrouw Verbeij memoreert haar vraag over werkloosheid/jeugdwerkloosheid.  

 

De heer Lutfula memoreert te hebben gevraagd naar een voorbeeld van wat het beleid van de 

afgelopen twee jaar de provincie concreet heeft opgeleverd.  

Overigens merkt spreker op dat werkgroepen geen vervanger zijn van commissies.  

 

Gedeputeerde De Vries zet uiteen dat arbeidsmarktbeleid geen kerntaak van de provincie is. 

Via de EBU wordt echter wel gekeken of er kansen en mogelijkheden zijn met name op het 

gebied van jeugdwerkloosheid om iets met Europese fondsen te doen en dat ook te koppelen 

aan nieuwe initiatieven, die hier in de provincie zouden kunnen plaatsvinden. Dat 

beklemtoont het belang om te proberen Europese middelen te linken met organisaties, die 

daar heel goed in kunnen zijn in plaats van dat de provincie zelf het wiel gaat uitvinden.  

Spreker nodigt de SP uit aanwezig te zijn op de bijeenkomst op 19 mei a.s. Daarin zal ook 

zichtbaar worden gemaakt wat er de afgelopen periode is gebeurd en hoe die lijn wordt 

doorgetrokken met de middelen die de provincie de komende periode krijgt. 

 

Mevrouw Boelhouwer, voorzitter werkgroep Europa, hecht eraan op te merken dat het zeker 

niet zo is dat de informatie die in de werkgroep wordt verstrekt niet met de commissie wordt 

gedeeld. In de werkgroep wordt echter, voorafgaand aan het maken van werkplannen en 

stukken, af en toe iets meer tijd genomen om met de gedeputeerde te bekijken of daaraan nog 

zaken kunnen worden toegevoegd. Voorts krijgt de werkgroep antwoord op vragen. Uiteraard 

gebeurt dat ook nog wel eens in de commissie en wordt een en ander wellicht enigszins over 

gedaan, maar in de werkgroep kan net iets meer invloed worden uitgeoefend.  
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De voorzitter constateert dat het onderwerp hiermee voldoende is besproken.  

 

 

8. Memo GS gedeputeerde Van Lunteren Social Return 

De heer Lutfula citeert de eerste alinea van het memo en wijst op de motie ‘SW-bedrijven 

werken, ook voor de provincie’ van de SP en de SGP van juni 2011. Daarin is het kader van 

de visie op Social Return binnen de provincie feitelijk al bepaald. Geïnformeerd wordt of 

thans een nieuwe visie wordt geformuleerd, of dat op basis van de uitgangspunten in de motie 

beleid wordt gemaakt. Verzocht wordt om een nadere toelichting van het kader en de 

uitgangspunten.  

Vervolgens citeert spreker de laatste zin van de eerste passage van het memo. De SP acht dit 

een prima voorwaarde, maar de vraag is op basis van welke voorwaarden en criteria er wordt 

gekeken. Voorts wordt geïnformeerd of hierover contact is opgenomen met de SW-bedrijven 

en of de SW-bedrijven hierbij zelf een idee hebben over hun scope en mogelijkheden 

waarbinnen zij diensten kunnen aanbieden.  

Deze twee vragen samen vormen wellicht een kader voor het beleid, dat binnen zes maanden 

tegemoet kan worden gezien. Geïnformeerd wordt of het kader, op basis waarvan het beleid 

zal worden geformuleerd,  aan de commissie wordt voorgelegd.   

 

Mevrouw Verbeij geeft aan dat Social Return voor de PvdA een belangrijk onderwerp is. In 

het memo staat dat de afdeling Wegen bij meerdere aanbestedingen Social Return heeft 

ingezet. Geïnformeerd wordt wat dat heeft opgeleverd.  

De PvdA vindt de contacten met het onderwijs, met name het MBO, uitermate belangrijk. De 

onderwijsinstellingen moeten de leer/werkervaringsplaatsen vorm geven. Geïnformeerd wordt 

welke contacten er op dit moment zijn vanuit de provincie met het onderwijs in zijn geheel, 

maar specifiek met het MBO.  

 

Mevrouw Boelhouwer merkt op dat het GroenLinks verheugt dat er een integraal beleid  

komt. Onder verwijzing naar de mail van de SGP d.d. 31 maart 2014, bestaat de indruk dat het 

erg lang is blijven liggen. GroenLinks informeert wat in de tussentijd aan voorbereiding is 

gedaan.  

 

De heer Peters deelt mede dat D66 zich aansluit bij het verzoek te reageren op de mail van de 

SGP.  

 

De heer Schaddelee deelt mede dat de ChristenUnie zich daarbij eveneens aansluit. 

Voorts zijn er kennelijk al wat ervaringen opgedaan met Social Return. Geïnformeerd wordt 

naar de resultaten.  

 

De heer Graaff deelt mede dat het CDA zich aansluit bij de vragen van GroenLinks en D66.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren merkt, in reactie op de mail van de SGP, op dat het niet al die tijd 

is blijven liggen. Indien dat het geval zou zijn geweest, had spreker heden niet kunnen 

rapporteren over wat met Social Return is gedaan binnen Wegen. De provincie heeft Social 

Return alleen niet kunnen integreren in haar totale beleid. Dat heeft te maken met het feit, dat 

er een nieuwe Aanbestedingswet in de maak was en deze pas in de loop van vorig jaar 

definitief is vastgesteld. Dat heeft consequenties gehad. De provincie  moest haar 

Inkoopbeleid daarop aanpassen. Dat is gebeurd. Pas daarna kon uitvoering worden gegeven 

aan de motie om te kijken naar mogelijkheden om Social Return als criterium mee te nemen 

in het Inkoopbeleid.  
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Tegelijkertijd is gezegd dat iets zou moeten worden gedaan dat effect heeft. In afwachting van 

de Aanbestedingswet, heeft de provincie geëxperimenteerd en zijn ervaringen opgedaan. Nu 

het beleid zover is, is het de bedoeling dat er een Kader op het gebied van Social Return wordt 

neergezet. Dat gebeurt in die volgorde, vanwege het feit dat de Europese wetgeving op zich al 

bijzonder lastig is op dit punt. Door de invulling die Nederland eraan geeft, is het er niet 

gemakkelijker op geworden. De provincie wil voorkomen met aanbestedingen in allerlei 

discussies terecht te komen. Vandaar de stapsgewijze benadering. Conform hetgeen is 

afgesproken, zal de notitie over wat is bereikt voor de volgende MME-vergadering worden 

geagendeerd. Op dat moment kan hierover inhoudelijk verder worden doorgesproken. 

Er is wel sprake van belemmeringen met name als het gaat om de wijze waarop Social Return 

afrekenbaar kan worden gemaakt. Social Return kan in de aanbesteding als criterium worden 

meegenomen, maar de vraag is hoe kan worden gecontroleerd of het daadwerkelijk op die 

manier is gebeurd. In het land zijn hier al wat ervaringen mee. Getracht wordt die met de 

eigen ervaringen samen te voegen en op basis daarvan een duidelijk kader neer te zetten.  

Het kader betreft een uitwerking van het Inkoopbeleid, maar spreker kan zich voorstellen dat 

dit ter kennisneming aan de commissie wordt voorgelegd, met de vraag of dit hetgeen is wat 

daarvan werd verwacht.   

Er is contact geweest met de SW-bedrijven. Een SW-bedrijf is echter ook een bedrijf. Bij 

aanbestedingen kan wel precompetitief met die bedrijven worden gesproken, maar de 

provincie kan ze niet bevoordelen. Dat staat de wetgeving niet toe.   

Met de SW-bedrijven is wel bekeken hoe de aanbestedingen dusdanig kunnen worden 

ingericht, dat de SW-bedrijven in ieder geval een goede kans maken om daaraan mee te doen.  

Van tijd tot tijd zijn er met verschillende onderwijsinstellingen contacten over stageplekken. 

Het MBO heeft een zetel in de Economic Board. Bij vertrek van het huidige lid namens het 

MBO heeft spreker benadrukt dat de Staten van belang achten dat het MBO goed blijft 

aangehaakt op het provinciaal Economisch Beleid en zij om die reden veel waarde hechten 

aan die zetel van het MBO in de Economic Board.  

Voorts kan spreker mededelen dat thans met SKF in Nieuwegein wordt bekeken of een 

project op het gebied van techniek kan worden opgezet. Het is de bedoeling dat SKF het 

project zelf entameert en de provincie het proces vormgeeft. Binnenkort vindt een ronde tafel 

gesprek plaats om van gedachten te wisselen over de vraag of vanaf de basisschool talentjes 

kunnen worden meegenomen om zich verder op het gebied van techniek te ontwikkelen. Dat 

is een leuke manier van werken, maar ook scouten op MBO techniek. Spreker heeft daar veel 

verwachtingen van. Indien een en ander zich meer concreet ontwikkelt, zal hij dit 

terugkoppelen naar de commissie MME. Overigens acht hij het aardig om hierbij nog te 

vermelden dat SKF heeft aangegeven dat zij haar innovatiegeld wil inzetten als procesgeld om 

meerdere techniekbedrijven aan elkaar te verbinden en dit project gezamenlijk op te pakken.  

 

De heer Lutfula geeft aan dat de SP met name geïnteresseerd is in de vraag hoe het kader 

wordt opgesteld. Op grond daarvan heeft hij gevraagd of de commissie kennis kan nemen van 

het kader voordat het beleid wordt gemaakt. 

Spreker hoort de gedeputeerde zeggen dat de Wet hem geen mogelijkheid biedt voor een 

positieve discriminatie van de SW-bedrijven. Geïnformeerd wordt wat de scope is in de zin 

van welke mogelijkheden de provincie heeft en hoe het kader er dan uit gaat zien.  

 

Mevrouw Hoek vestigt de aandacht op punt 2 van het voorliggende memo. Zij informeert of 

er een onderscheid wordt gemaakt in de leeftijdsgroep van de oud medewerkers die in de WW 

zitten, in de zin van al dan niet kansrijk op de arbeidsmarkt, als het gaat om een kleine 

overbrugging naar de pensioengerechtigde leeftijd.  
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De contacten met het onderwijsveld verheugt mevrouw Verbeij. In de visie van de PvdA zijn 

die contacten essentieel.  

Het gaat thans om de aanbestedingstrajecten, maar de PvdA kan zich eveneens voorstellen dat 

in eigen huis wordt gekeken naar mogelijkheden voor leer/werkervaringsplaatsen of voor het 

opnemen van mensen die met een grote afstand tot de arbeidsmarkt staan. Geïnformeerd 

wordt of dit al is gebeurd en zo niet, of het in de lijn ligt om dit in te gaan zetten.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren licht, ten aanzien van de laatste vraag, toe dat binnen de 

provincie een scan heeft plaatsgevonden. Binnen het takengebied van de provincie zijn de 

mogelijkheden beperkt. Op de plekken waar het mogelijk is, wordt het toegepast bv. bij de 

afdeling Wegen. Lastig in deze is dat op de plekken waar het mogelijk, met name in de 

uitvoering, de werkzaamheden veelal zijn uitbesteed. De provincie is hier in ieder geval wel 

actiever mee bezig dan in het verleden.    

De meeste aanbestedingen van de provincie bestaan uit meerdere onderdelen. Daardoor is het 

lastig een SW-bedrijf exclusiviteit te geven. De Wet biedt wel die mogelijkheid als het gaat 

om een taakgebied dat specifiek op het bord van de SW-bedrijven ligt. Daarnaar wordt op dit 

moment gekeken, op basis van de bij de afdeling Wegen opgedane ervaringen. Het is echter 

wel zo dat de SW-bedrijven met elkaar de competitie kunnen aangaan. Het zal derhalve niet 

automatisch een oplossing bieden voor de arbeidsmarkt in het Utrechtse. Getracht wordt te 

bekijken hoe de provincie dit zo goed mogelijk binnen de wetgeving kan organiseren en 

daarmee zoveel mogelijk tegemoet kan komen aan het gevraagde in de motie. 

Spreker memoreert te hebben toegezegd het kader aan de commissie voor te leggen om de 

gelegenheid te bieden daarvan wat te vinden. Het betreft echter een bevoegdheid van GS, 

zodat het kader niet ter vaststelling aan PS zal worden voorgelegd.   

Ten aanzien van de oud medewerkers die in de WW zitten, wordt geen onderscheid gemaakt 

qua leeftijd. Als er sprake is van een regeling, is die bedoeld voor mensen die geen functie 

meer hebben binnen de organisatie en niet voor anderen. Zo zit het beleid in elkaar.   

 

De voorzitter constateert dat dit agendapunt hiermee voldoende is besproken.  

  

9. Horizontaal toezicht 

De voorzitter licht toe dat de reactie van GS voorligt naar aanleiding van de notitie van de 

werkgroep IBT, aangevuld met de opmerkingen die in het gesprek van PS met de CvdK zijn 

gemaakt.   

 

Mevrouw Versteeg plaatst namens D66 de volgende vragen en opmerkingen. 

Ad 2) betere afhandeling van onderwerpen en de termijnagenda’s Commissies 

Aangegeven wordt dat het toepassen van sancties als termijnen (regelmatig) niet worden 

gehaald volgens GS niet het aangewezen middel is om het doel te bereiken. D66 kan zich hier 

iets bij voortellen. Het feit dat bij de Termijnagenda vragen worden gesteld, waarom 

onderwerpen worden verschoven, is echter een punt dat zich al jaren voordoet. De vraag is 

hoe er gezamenlijk voor wordt gezorgd dat dit beter wordt. Blijkbaar is het niet genoeg om 

het vanuit PS en GS te willen.  

Ad 3) beschikbaar stellen van ‘realtime’ voortgang van financiële huishouding ook voor PS 

naast jaarcyclusdocumenten 

Spreekster betrekt hierbij de een na laatste bullit, omdat D66 niet weet of de CvdK hetgeen in 

de commissie is gewisseld heeft overgebracht zoals het in ieder geval vanuit D66 kant is 

bedoeld. Er is thans sprake van een digitale werkwijze. De Staten beschikken over een iPad, 

een App waarop de stukken staan. Vroeger werd een boekenplank gebruikt om alle stukken in 

dossiers te ordenen. Nu moet een statenlid zelf digitaal de stukken bijeenzoeken. Op grond 
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daarvan is de suggestie naar voren gebracht om bepaalde dossiers in een afzonderlijke App 

onder te brengen, wellicht te beginnen met een pilot. D66 ziet in deze een taak voor de griffie.   

Ten aanzien van ad 3 vraagt D66 zich af of er geen slag zou kunnen worden gemaakt ten 

aanzien van de papieren wijze van werken versus het beschikbaar stellen van de digitale 

stukken. Ter illustratie wijst spreekster op de Begrotingbehandeling. De vraag is of het, gelet 

op het feit dat de provincie een heel nieuw financieel systeem krijgt, niet mogelijk is alle 

termijnen te verkorten en de stukken beschikbaar komen met zo recent mogelijke cijfers. 

Samenvattend is de vraag welke maximaal mogelijke werkwijze kan worden bedacht om de 

Staten met de meest up-to-date informatie hun controlerende werk te kunnen laten doen.  

 

De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks zich aansluit bij de opmerking van D66 over het 

vormen van dossiers. Er kan niet genoeg worden benadrukt hoe belangrijk het is dat de Staten 

met betrekking tot een aantal onderwerpen beschikken over de reeks stukken dat er is  

geweest en de behandelingen in de commissie en de Staten. Persoonlijk is spreker niet erg 

enthousiast over de wijze waarop de zoekfunctie thans is ingericht; dat is nog wat 

ongedifferentieerd.  

Voorts hecht spreker eraan te memoreren aan de discussie die GroenLinks in de Staten heeft 

gevoerd, met betrekking tot de wijze waarop het College van plan is om te gaan met het 

toezicht op gemeenten, omdat er een dubbeling met de gemeenteraad in zit. Spreker zal de 

discussie niet herhalen. Daarover wordt thans niets gezegd, maar spreker wijst erop dat 

daarover iets is toegezegd dat GroenLinks binnenkort tegemoet hoopt te zien.  

 

De heer De Kruijf merkt op dat het de PvdA verheugt dat een en ander op gang is gebracht. 

Het lijkt de PvdA ook verstandig een en ander even de tijd te gunnen.  

De PvdA sluit zich aan bij de voorgaande opmerkingen, omdat in het voortraject uitvoerig is 

gesproken over het overzichtelijk presenteren van met name de grotere projecten. Hart voor 

de Heuvelrug is daarbij genoemd, waarbij op allerlei plekken moet worden gezocht wat er aan 

informatie beschikbaar is, ook vertrouwelijke informatie bijvoorbeeld. Het zou voor de Staten 

handig zijn indien dat via één druk op de knop zichtbaar wordt gemaakt. Het behoeft niet real 

time te zijn, maar in ieder geval veel actueler dan nu lukt. In het verlengde van hetgeen al naar 

voren is gebracht, pleit de PvdA ervoor te bekijken hoe de digitale informatie daarop geschikt 

kan worden gemaakt.  

De samenwerkingsverbanden worden in het voorliggende stuk met name gelinkt aan de 

verbonden partijen. Onderschreven wordt dat deze keurig in de Jaarrekening staan vermeld. 

Daar gaat het de PvdA echter niet om. Hart voor de Heuvelrug vindt bijvoorbeeld plaats in 

een samenwerkingsverband, dat niet behoort tot de categorie verbonden partijen; wellicht wel, 

maar het wordt niet als zodanig genoemd. In 2011 is besloten dat de provincie op een aantal 

terreinen met de drie noordelijke provincie gaat samenwerken. Dat moet in de visie van de 

PvdA hebben geleid tot samenwerkingsverbanden, waarin zo langzamerhand activiteiten 

plaatsvinden. De vraag was toen een overzicht te verstrekken van de aanwezige 

samenwerkingsverbanden, om vervolgens gezamenlijk te bekijken welke onderdelen de 

Staten wat dichterbij zichzelf willen halen en welke vooral bij het College moeten blijven. Het 

gevraagde overzicht is er nog steeds niet; de PvdA acht het verwijzen naar de verbonden 

partijen te mager, omdat dit niet het complete pallet aan interessante samenwerkingverbanden 

dekt.  

De heer Dercksen memoreert dat de PVV enige tijd geleden een mailtje heeft gestuurd naar de 

fractievoorzitters met het voorstel om eens te kijken naar het hele dossier Hart voor de 

Heuvelrug. Spreker kan zich niet herinneren dat de PvdA hierop positief heeft gereageerd. 

Spreker proeft thans uit het betoog dat de PvdA daar ook een heleboel vragen over heeft. 
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Geïnformeerd wordt of de PvdA zich alsnog aansluit bij het voorstel van de PVV om dat 

onderzoek uit te voeren. 

De heer De Kruijf merkt op dat de PvdA niet zegt dat de informatie er niet is; de informatie is 

alleen moeilijk beschikbaar. Er moet veel worden gedaan om alle informatie in zicht te 

krijgen. Dat is een probleem. De PvdA is van mening dat dit, met de tegenwoordig ter 

beschikking staande technieken, makkelijker en beter kan.  

Het verzoek van de PVV was een extern bureau in te huren om een en ander te laten 

uitzoeken. De PvdA had daar op dat moment geen behoefte aan, omdat zij van mening is dat 

de informatie er op zich wel is.  

De heer Dercksen merkt op dat het eerste deel van het betoog van de PvdA een onderdeel is 

van het probleem dat de PVV heeft gesignaleerd. Dat het er misschien wel is, maar verspreid 

over allerlei dossiers en hoofdstukken en dat het in een nieuw jaar weer in verschillende 

hoofdstukken en op andere plekken staat. Dat is een van de redenen dat de PVV heeft 

voorgesteld de koppen bij elkaar te steken om het dossier compleet en overzichtelijk voor een 

ieder te maken, zoals dat in de visie van de PVV volgens de Wet hoort. Spreker geeft het 

verzoek opnieuw in overweging.  

De heer De Kruijf antwoordt dat dit wat de PvdA betreft niet hoeft, omdat hij het gevoel heeft 

dat thans met elkaar wordt gesproken over iets dat de PVV extern wil wegzetten. Geprobeerd 

wordt met elkaar afspraken te maken, zodat het inzichtelijker wordt. De PvdA zou dat eerst de 

kans willen geven alvorens een extern onderzoek in te stellen en daarmee geld uit te geven.  

 

Mevrouw Hoek deelt mede dat 50Plus zich aansluit bij het pleidooi van D66 om voor 

bepaalde dossiers een App te maken, waarin de informatie van a – z te vinden is.  

Overigens maakt spreekster van de gelegenheid gebruik op te merken, dat zij in de afgelopen 

week veel mailtjes heeft ontvangen ten behoeve van deze vergadering.  Zij pleit ervoor 

aanvullende informatie, die later via de mail wordt aangeleverd, direct in het systeem te 

zetten.  

De voorzitter merkt op dat zaken die per mail worden gecommuniceerd automatisch in de 

App worden verwerkt. Dit geldt ook voor de laatste mailtjes, waarop 50Plus thans doelt.   

Mevrouw Hoek merkt op dat het memo, waarin o.a. Social Return stond, bij haar niet aan het 

desbetreffende agendapunt in de App was gekoppeld.    

 

De heer Buiting spreekt namens het CDA waardering uit voor het voorliggende stuk.  

Spreker memoreert zijn eerdere opmerking, dat er voor moet worden gewaakt dat het 

overzicht wordt behouden, in de zin dat niet alleen de nieuwste informatie wordt verstrekt, 

maar ook de informatie door de tijd heen. Het gevaar van ‘smart’ is dat hetgeen dat heel goed 

meetbaar is ook wordt gemeten, maar datgene dat niet meetbaar is niet wordt meegenomen in 

het beleid. Wellicht is het goed in de toekomst een keer met elkaar van gedachten te wisselen 

over de vraag hoe dat in kaart kan worden gebracht. Daar zijn steeds nieuwe inzichten over.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren merkt in reactie op de vraag ‘hoe op de termijnen gestuurd gaat 

worden’, op dat GS zich afvroegen welke sanctie zou kunnen worden opgelegd en wat 

daarmee zou worden bereikt. In het College kwam o.a. aan de orde dat een GS-lid vaak op 

basis van druk vanuit een commissie iets binnen een bepaalde tijd toezegt, terwijl de 

ambtelijke organisatie van tevoren al heeft aangeven dat dit niet haalbaar is, hetgeen 

vervolgens ook blijkt. In het College is gesproken over de vraag hoe het vraagstuk zou 

kunnen worden opgelost. In de eerste plaats zou met elkaar reëler moeten worden gekeken 

naar wat de mogelijkheden zijn; dat zou vervolgens ook van elkaar geaccepteerd moeten 

worden. In de tweede plaats zou in de voorzittersgesprekken wellicht meer aan bod moeten 
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komen of er legitieme redenen zijn waarom iets niet kan; de reden zou vervolgens in de 

commissie aangegeven kunnen worden, zodat daarbij wat nadrukkelijker wordt stilgestaan.  

Met betrekking tot de dossiers en de opvraagbaarheid daarvan is spreker persoonlijk geen 

voorstander van een afzonderlijke App. Hij kan zich voorstellen dat eerst wordt bekeken wat 

er zoal is op het gebied van document management systemen. Het College moet de informatie 

goed aanleveren, maar spreker acht het primair een taak van de griffie om de informatie 

vervolgens inzichtelijk voor de Staten bij elkaar te brengen. Spreker is bereid met de griffie 

mee te kijken naar een geschikt document management systeem; hij kan zich voorstellen dat 

de commissie enkele leden uit haar midden aanwijst om vervolgens te bekijken of de user 

interface ook werkbaar is.   

Zo recent mogelijke cijfers in de Begrotingsstukken is hetgeen dat het College voor ogen 

heeft met ERP. Real time staat het College niet voor, omdat in dat geval alle checks 

overboord worden gezet. Spreker kan zich ook niet voorstellen dat dit de bedoeling van PS is.   

Mevrouw Versteeg merkt op dat D66 het eerste voorstaat. Bij de vorige discussie heeft D66 

aangegeven, alleen al uit staatsrechterlijk oogpunt, te begrijpen dat het College de normale 

besluitvormingsprocedures in acht moet nemen. Het gaat erom hoe snel de cijfers daarna 

inzichtelijk kunnen worden gemaakt en vervolgens worden doorgezet. Real time moet 

derhalve worden gelezen als zo snel als mogelijk, conform een fatsoenlijke interne 

besluitvormingsprocedure.  

Gedeputeerde Van Lunteren merkt op dat daarin wel een slag is gemaakt. 

Hij wil overigens in dat kader in overleg treden met BZK over de Circulaires. In de eerste 

plaats omdat volledige deskundigheid nodig is om de Circulaire te kunnen lezen; in de tweede 

plaats ontbreekt een meerjaren perspectief. Het is lastig dat de input vanuit Den Haag, 

overigens om begrijpelijke redenen, steeds verandert. Daarin zal nog een slag moeten worden 

gemaakt.  

De vraag over het toezicht op gemeenten zal spreker doorspelen naar de desbetreffende 

portefeuillehouder.  

Zonder hieraan een termijn te verbinden, zegt spreker toe te zullen kijken of hij een overzicht 

over de samenwerkingsverbanden kan opstellen conform het verzoek van de PvdA. Daarin zal 

hij tevens vermelden waar over welk onderwerp wordt gerapporteerd.    

 

De voorzitter stelt voor dat de griffie zich, op basis van het besprokene, nader buigt over een 

document management systeem. Zij constateert dat mevrouw Versteeg en de heer De Kruijf 

bereid zijn vervolgens namens de commissie te bekijken of het door de griffie voorgestelde 

systeem voor de Staten werkbaar zou kunnen zijn, alvorens de stand van zaken rond de 

zomervakantie wordt teruggekoppeld naar de commissie.  

 

De heer Graafhuis deelt mede, dat de griffie graag zal meewerken aan het voorstel van de 

voorzitter. 

Overigens wijst spreker erop dat er tot 1 april a.s. een enquête loopt over de iPad, de App en 

de website. Het resultaat zal worden opgepakt in het kader van het horizontaal toezicht. 

Gekeken zal worden naar de mogelijkheden van bundelvorming; hierbij zij echter opgemerkt, 

dat bundelvorming ook weer moet worden geselecteerd op allerhande niveaus.   

 

Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer De Kruijf, bevestigt de 

voorzitter dat het Presidium zich nader buigt over verbeterpunten in de wijze en het tijdstip 

waarop stukken worden aangeleverd.   

Spreekster stelt vervolgens vast dat dit onderwerp hiermee voldoende is besproken.   

 

10. Statenbrieven en ingekomen brieven die ter informatie worden aangeboden 
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10.1. Statenbrief tussentijdse resultaten regeling Tijdsordening 

 

10.2 Statenbrief Normenkader rechtmatigheid 2013 

 

11. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging van 

ieders komst en inbreng.   

 


