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Titel :  Statenvoorstel prestatieovereenkomst Zorgeloos Wonen 

Advies van de commissie:  
 
De commisie oordeelde breed positief over het voorliggende voorstel. Er werd gevraagd om vooral de 
geleerde lessen uit eerdere vergelijkbare projecten voor levensloop bestendige wijken mee te nemen. 
Verder gaf de gedeputeerde aan dat het inmiddels goed loopt met de gemeente Zeist in dit project. Wel 
is het zo dat de provnice op het punt levensloopbestendig maken participeert in een veel groter 
transformatieproces van de wijk. Een transformatieproces dat een eigen dynamiek heeft. 
 
Vervolgens spitste de discussie zich toe op de financiële onderbouwing van het voorstel. Er wordt 5 
euroton minder gebruikt voor het project dan beschikbaar is. Gedeputeerde wil dit bedrag inzetten 
voor de financiering van het provinciale aandeel van het recente jeugdzorgconvenant met het rijk. 
Waarvoor de provinciale bijdrage 1.9 miljoen bedraagt. Volgens afspraak in het College moet zij de 
financiering binnen het eigen begrotingsprogramma vinden. 
 
Sommigen vroegen zich af of met de uitneming van 5 euroton het project zorgeloos wonen niet tekort 
wordt gedaan. 
De fracties van PvdA, GroenLinks en D66 gaven aan deze procedure een verkeerde gang van zaken te 
vinden. Zij menen dat de 1.9 miljoen uit de algemene middelen dient te komen. De vorm van 
financiering uit diverse budgetten binnen het eigen programma zien zij als ad hoc en op termijn weinig 
transparant. Zij overwegen een statenuitspraak. 
De VVD fractie gaf aan dat de collegeafspraak ook kan betekenen dat de 1.9 miljoen voorlopig 
gefinancierd wordt uit het programma Utrechtse Jeugd Centraal en dat als dat programma op termijn 
tekort komt, er dan opnieuw naar financiering kan worden gekeken. 
 
Met in acht neming van het bovenstaande acht de commissie het statenvoorstel rijp voor behandeling 
in de Statenvergadering. 
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