Fractiebulletin

jaargang 9

22 november 2012

nummer 5

INHOUD
1. Statenvergadering 14 november: college voltallig en begroting
2013 vastgesteld
2. Vele eersten zullen de laatsten zijn
3. CDA motie parallelweg Dronten aanvaard
4. Ondernemen en innoveren in Flevoland
5. Overdracht Jeugdzorg in Flevoland beter geborgd door motie
van PvdA, CDA en CU
6. Jongeren politiek betrokken

1. Statenvergadering 14 november: college voltallig en begroting 2013
vastgesteld
De vergadering van Provinciale Staten op 14 november jl. was een bijzondere dag.
Allereerst is een tweede gedeputeerde voor de VVD benoemd, de heer Bert Gijsberts
uit Almere. Wij zijn heel blij met de benoeming van Bert Gijsberts, want wij kennen
hem als een ondernemer met het hart op de goede plaats! Hij beschikt over een
groot netwerk in Almere, Flevoland en verder in Nederland, toont zich een
maatschappelijk betrokken ondernemer, is een verbinder en een warme
persoonlijkheid.
Ten tweede is de begroting 2013 met enkele moties en amendementen vastgesteld.
De begroting ziet er goed uit: een mooi positief resultaat en een verbeterd
weerstandsvermogen en dat in een tijd van bezuinigingen, dat verdient een
compliment!
Wij doen een beroep op het college om dit beleid vol te houden. Dat betekent niet
meer uitgeven dan we ontvangen, niet alleen bezuinigen maar ook vernieuwen zoals
bij een jonge provincie hoort. Gezien de ontwikkelingen die uit Den Haag op ons
afkomen, geven wij het college de wens mee om niet te zuinig te werken, want teveel
onderuitputting kan ons straks nadeel opleveren als we verplicht zijn om te bankieren
bij het Rijk.
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We kunnen niet om het nieuwe regeerakkoord heen in deze beschouwingen. Dit
regeerakkoord staat vol met plannen die rechtstreeks van invloed zijn op ons
functioneren. Ik noem er een paar:
- vorming van 5 landsdelen (opschaling provincies) te beginnen met het
samenvoegen van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht (binnen 4 jaar!);
- opschaling van gemeenten (tot 100.000 inwoners);
- opheffen van waterschappen;
- verplicht bankieren bij het Rijk (schatkistbankieren) en wet HOF, hetgeen ons geld
gaat kosten;
- korting op provinciefonds.
Het college heeft uitgerekend dat dit regeerakkoord ons € 10 miljoen per jaar
(structureel) gaat kosten (!).
Het CDA heeft het college opgeroepen daadkrachtig stelling te nemen tegen de
ambitie om Flevoland binnen 4 jaar op te heffen. Wij zien voor Flevoland, haar
gemeenten en haar burgers, geen voordelen in het onderdeel worden van een megagrote provincie. Het college wil in gesprek gaan met de 6 gemeenten en gezamenlijk
optrekken in deze. Dat is een werkwijze die het CDA natuurlijk aanspreekt.
Als we verbeteringen kunnen aanbrengen in de bestuurlijke samenwerking tussen
gemeenten en tussen gemeenten en provincie, dan moeten we dat natuurlijk
nastreven. Maar dat is dan ook het doel van deze gesprekken, en niet de fusie op
zich. Als CDA zijn we immers tegen verplichte schaalvergroting, opgelegd van
bovenaf. Of zoals ik gezegd heb tijdens de algemene beschouwingen:
‘We dachten dat de tijd van maakbaarheid, het opleggen van besluiten van bovenaf,
hadden gehad. Zo’n mens- en maatschappijbeeld sluit helemaal niet aan bij de
ontwikkelingen in de samenleving. Daar gaat het om netwerken, nieuwe processen
van informatievoorziening, nieuwe manieren van samenwerken, nieuwe manieren van
burenhulp, nieuwe manieren van duurzame energie ontwikkelen, etc. We willen toch
niet de aansluiting met de samenleving missen? Schaalvergroting is toch iets van
gisteren? Dat brengt ons alleen maar verder af van de burger, de leerling (scholen)
en de patiënt (ziekenhuizen).’
Wij willen graag een krachtig tegengeluid laten horen in Den Haag. Doet u mee?
De hele tekst van de inbreng van het CDA tijdens de algemene
beschouwingen, kunt u vinden via onderstaande link.
We hebben veel onderwerpen ingebracht in het debat. Ik wens
u veel leesplezier en als u vragen heeft, schroom niet om ons
te bellen. http://www.cda.nl/Flevoland/Bibliotheek/Publicaties.aspx

Marianne Luyer
Fractievoorzitter
m.luyer@flevoland.nl
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2. Vele eersten zullen de laatsten zijn
Het statenbudget, het budget om Provinciale Staten te laten functioneren, is in de
provincie Flevoland het laagst van alle provincies. Toch hebben we besloten daar nog
eens € 175.000,-- op te bezuinigen en op termijn nog meer. De motie van het CDA
om in de nieuwe statenperiode het aantal burgerstatenleden terug te brengen, is met
ruime meerderheid aangenomen.
In de nieuwe statenperiode mag een eenpersoonsfractie
maximaal twee burgerstatenleden aanstellen en een
tweepersoonsfractie maximaal één. Fracties bestaande uit drie
of meer personen kunnen dan geen burgerstatenleden meer
aanstellen. Edwin Vels en Johan van der Kroef zijn de eerste
CDA-burgerstatenleden in Flevoland en meteen ook de
laatsten, want bij de volgende verkiezingen halen we uiteraard
veel meer dan twee zetels.
Jan van Wieren
Statenlid
j.van.wieren@flevoland.nl

3. CDA motie parallelweg Dronten aanvaard
De Provinciale Staten van Flevoland heeft de motie van het CDA aanvaard waarin
gepleit wordt voor een versnelde aanleg van de parallelweg bij Dronten om de
verkeersdoorstroming bij de Dronterringweg te verbeteren.
De motie werd door Provinciale Staten met
algemene stemmen aangenomen.
Een grote opsteker! Het is de bedoeling dat
de N307 van Kampen naar Dronten een
onderdeel wordt van de toekomstige N23 van
Alkmaar naar Zwolle. Er is echter nu al een
verkeersknelpunt bij de Dronterringweg,
waar het verkeer regelmatig vast staat.
Volgens de plannen van de provincie zou het
aanleggen van de parallelweg bij de
Dronterringweg pas in 2018 of 2019 starten. Het CDA vindt dat veel te laat. De
gemeente Dronten ziet mogelijkheden om een versnelde aanleg voor te financieren
om het proces te versnellen. Het CDA vindt dat zo snel mogelijk aan de wens van de
gemeente Dronten voldaan moet worden.
De fractie vindt dat niet alleen vanuit verkeerskundig oogpunt, maar ook voor de
economische ontwikkeling van belang. Met de parallelweg wordt het doorgaande
verkeer en het lokale verkeer efficiënt gescheiden. Op 6 december a.s. wordt het
nieuwe treinstation Dronten aan de Hanzelijn geopend. Samen met deze Hanzelijn
geeft de toekomstige autoweg tussen Alkmaar en Zwolle een ideaal vestigingsklimaat
voor bedrijven in de buurt van Dronten.

Chris Schotman
Statenlid
c.schotman@flevoland.nl
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4. Ondernemen en innoveren in Flevoland
Net als in de rest van Nederland laat ook in Flevoland de crisis zich gelden. Gelukkig
zien we ook dat de teruggang minder diep is dan in omringende regio’s, maar het is
alle hens aan dek om onze economie weerbaarder en minder conjunctuurgevoelig te
maken.
Groei komt niet vanzelf terug; we zullen er hard
voor moeten werken en dat doen we langs
verschillende wegen. Misschien wel het
allerbelangrijkste is ondernemers te helpen en
te stimuleren om te innoveren. Het ontwikkelen
van nieuwe producten en markten is voor iedere
ondernemer van levensbelang om duurzaam te
blijven ondernemen. Daar komt echt nieuwe
groei vandaan. Voor veel MKB ondernemers is
innovatie lastig en kostbaar.
Veel goede initiatieven en ideeën, maar hoe kom je van idee naar project en product?
Komende periode willen we met kracht werken aan mogelijkheden om onze
ondernemers en kennisinstellingen te laten samenwerken rond innovatievragen, want
kennis is werk!
In de maakindustrie doen we dat al met een initiatief als Compoworld, maar er is nog
veel meer mogelijk. Bijvoorbeeld in onze agro- en foodsector. Traditioneel sterk in
Flevoland, maar kunnen we wereldtop worden? Naast inzet van de Europese fondsen
die in de nieuwe periode sterk op innovatie gericht zullen zijn, willen we ook
eenvoudig toegankelijke regelingen maken voor MKB ondernemers met goede ideeën.
In Lelystad werken we samen met de gemeente en het Havenbedrijf Amsterdam aan
de realisatie van een overslaghaven. Een belangrijke ontwikkeling, want Flevoland is
gek genoeg niet bereikbaar over het water voor logistieke bedrijvigheid. Samen met
de ontwikkeling van de luchthaven en mogelijke aansluiting op het spoor, ontstaat zo
in midden Flevoland een unieke locatie voor (logistieke) bedrijvigheid.
Op Urk ontstaat een mooie kans als we er in slagen een buitendijkse werkhaven aan
te leggen. De maritieme economie kan zich verbreden en er ontstaan nieuwe
toeristische kansen in de oude haven. Met de gemeente Urk worden nu afspraken
gemaakt om dit initiatief mogelijk te maken.
En natuurlijk wordt het werken aan de Floriade de komende jaren
niet alleen voor Almere, maar voor heel Flevoland een economische
kans van jewelste!

Jan-Nico Appelman
gedeputeerde Provincie Flevoland
jannico.appelman@flevoland.nl

website
www.cda-flevoland.nl

4

e-mail
statenfractie@cda-flevoland.nl

5. Overdracht Jeugdzorg in Flevoland beter geborgd door motie van PvdA, CDA
en CU
Alhoewel we de overdracht van jeugdzorg naar de gemeenten steunen - we
onderschrijven het idee dat op gemeentelijk niveau meer geïnvesteerd kan worden in
preventie en dat is altijd beter voor het kwetsbare kind en zijn familie – maken we
ons ook zorgen over het proces zelf. Vallen er in 2013 en 2014 geen kinderen tussen
‘wal en schip’? Als provincies niet meer gaan investeren en gemeenten nog niet
kunnen investeren, valt er dan geen gat in de zorgverlening?
Daarom hebben PvdA, CDA en CU een motie
ingediend om uit de resterende provinciale
middelen die er nog zijn na de overdracht
(dus per 1 januari 2015) een bedrag van
ongeveer € 1,2 miljoen te reserveren voor
specifieke projecten, de zogenaamde
‘snijvlak-projecten’. Dat zijn precies die projecten
die moeten voorkomen dat er kinderen tussen
wal en schip raken.
Verder hebben Provinciale Staten woensdag 14 november jl. het
Meerjarenbeleidsplan Jeugdzorg en het transitiekader vastgesteld. Dat voorziet in een
goed overleg en procesgang tussen provincie en gemeenten. Het CDA heeft nog wel
gevraagd om een risicoanalyse (op Flevolands niveau) toe te voegen aan dit kader.
In Flevoland zijn in de laatste jaren enorme verbeteringen aangebracht in de kwaliteit
van zorg en het wegwerken van wachtlijsten. Toch stijgt de autonome groei van de
jongeren die een beroep doen op de jeugdzorg nog jaarlijks. Dat moet ons een grote
zorg zijn!
We hopen van harte dat de decentralisatie van de jeugdzorg ertoe zal bijdragen dat
die autonome groei niet meer stijgt, maar zal dalen. Minder kinderen met een
rugzakje en een etiket. Meer kinderen gewoon naar school. Dat is waar we als CDA
voor staan.
Voor meer informatie bel of mail met Gert Jan Wortel, voorzitter
van de CDA werkgroep Jeugdzorg (gjwortel@hotmail.com) of met
ondergetekende. In januari zal de werkgroep weer bijeenkomen,
waarbij ook de raadsleden en wethouders van de CU worden
uitgenodigd.

Marianne Luyer
Woordvoerder Jeugdzorg
m.luyer@flevoland.nl
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6. Jongeren politiek betrokken
Het CDA vindt actieve deelname aan de politiek
en de samenleving door jong en oud van groot belang.
Het ‘Nationaal Jeugddebat’ en
‘Op weg naar het Lagerhuis’ zijn o.a. goede
instrumenten om jongeren actief daarbij te betrekken.
Het CDA amendement om hier mee door te gaan
met een bijdrage van € 15.000,-- per jaar is door
een ruime meerderheid van de Staten aangenomen.
De PVV en de VVD stemden tegen.

Jan van Wieren
Statenlid
j.van.wieren@flevoland.nl
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