
Vragen PvdA-fractie vragenhalfuur Provinciale Staten 12 december 2011  
 

Voorzitter, 
 
Gedeputeerde Pennarts heeft in de commissie WMC van 14 november meegedeeld dat in de week van 21 oktober 
47 organisaties door de provincie geïnformeerd zijn over het feit dat de provinciale subsidie op termijn gaat 
eindigen. Zij heeft aangegeven op 12 december te laten weten hoeveel zienswijzen er zijn ingediend. In de 
commissievergadering van 9 januari zal een statenbrief aan de orde komen waarin de zienswijzen zijn bijgevoegd. 
In de commissievergadering van 13 februari zal de commissie een statenbrief ontvangen met daarbij de 
definitieve aankondigingen aan de instellingen. Gedeputeerde Pennarts zegt toe dat zij voornoemde informatie 
ook schriftelijk aan de commissie WMC zal doorgeven. De heer Kocken van de VVD-fractie heeft gesteld dat 
wat hem betreft de stukken informatief op de agenda komen. Hij zei daarbij: “afhankelijk van de reacties vanuit 
het veld kan het nuttig zijn een en ander te bespreken, maar op voorhand wil ik dat zo niet stellen.” 
 
De PvdA-fractie heeft er moeite mee dat Provinciale Staten, het hoogste bestuursorgaan van de Provincie, via een 
mededeling achteraf geïnformeerd wordt over een majeure operatie met grote maatschappelijke gevolgen. 
Vanzelfsprekend zijn wij bekend met het feit dat GS over de subsidies gaat, maar het college heeft ook een 
informatieplicht naar PS. In dit geval zou het het o.i zelfs beter geweest zijn als vooraf de mening van PS/de 
commissie WMC was gepeild.  
 
Bij een eerdere bezuinigingsronde heeft u aangegeven dat er geen beleid aan de bezuiniging ten grondslag lag. 
Het was een generieke korting. Het leverde een hoop gedoe op en GS keerde deel op zijn schreden terug door de 
pijn te verzachten. Die fout maak je geen tweede keer zou je zeggen. Jawel hoor, blijkbaar opnieuw brieven de 
deur uit: de subsidie stopt. 
 
Wat de PvdA betreft is inmiddels duidelijk, om met de heer Kocken te spreken, dat de reacties uit het veld, wij 
krijgen tientallen mailtjes per dag!, aanleiding geven om hier nader naar te kijken. Ook willen wij graag de vele 
mensen die ons benaderen netjes een antwoord geven en daarmee niet wachten tot in januari of februari. 
 
Maar hoe doe je dat als eenvoudig statenlid van de oppositie? We kennen de brieven van de provincie niet eens! 
Noch weten wij welke 47 instellen het betreft. Wij willen een herhaling van zetten voorkomen en constructief 
meedenken. 
 
Vragen: 
 
1. Wilt u nog deze week schriftelijk aan PS bekend maken: 

- de hoogte van de bezuinigingen 
- welke 47 instellingen het betreft 

2. Hoeveel zienswijzen zijn er binnengekomen? 
3. Bent u bereid de eerder toegezegde stukken niet ter informatie maar ter oriënterende bespreking aan te bieden 

(als agendapunt dus) aan de commissie WMC? 
 

Hoogachtend, 
 
Kasper Driehuijs 
PvdA-fractie 
 


