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Perspectiefnota 2016-2020
Provinciaal budget Jeugdzorg blijft nog even
Brainstormen over de toekomst van Flevoland
Fonds Leefbaarheid: ideeën zijn welkom!

1. Perspectiefnota
Op woensdag 1 juni jl. werd in de Statenvergadering de perspectiefnota 2016-2020
besproken.
De perspectiefnota 2016-2020 geeft een doorkijk naar een sluitend meerjarenperspectief en
ruimte voor nieuw beleid. Het CDA kan zich goed vinden in de voorstellen die zijn opgenomen
in deze perspectiefnota om gelden te oormerken voor bijvoorbeeld de circulaire economie,
innovatie van de waterketen, Wereld Erfgoed Schokland, duurzaam gebruik ondergrond,
reservering voor de spooraansluiting Flevoland. Het CDA heeft van harte ingestemd met de
perspectiefnota en verheugt zich op een goede samenwerking om alle ambities te realiseren.
Dit is echter geen sinecure. Samenwerken vraagt vertrouwen, een open ‘mind’ en hoop.
‘Almaar onvervulde hoop maakt ziek, vervuld verlangen is een levensboom’.
(Spreuken 13:12)

Wilt u de volledige tekst van de eerste termijn lezen?
Klik dan hier om het document te openen.
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2. Provinciaal budget jeugdzorg blijft nog even
Het budget van € 2,5 miljoen voor de transitie in de jeugdzorg in de provincie Flevoland
wordt nog niet geschrapt. Een voorstel van CDA en SP in Provinciale Staten is eind mei met
een ruime meerderheid aangenomen. Gemeenten hebben nu tot en met 1 juli a.s. de tijd om
aanspraak te maken op dit geld.
Het bedrag van € 2,5 miljoen is een paar jaar geleden opzij gezet om tegenvallers bij de
overgang van de jeugdzorg van provincie naar de gemeenten op te vangen. De zes
Flevolandse gemeenten hebben weliswaar voorstellen ingediend om van dit bedrag gebruik te
maken, maar geen van die voorstellen voldeden aan de eisen. Daardoor ligt het volledige
bedrag nog bij de provincie op de plank.
Kwetsbaar
De afspraak destijds was dat dit geld per 1 juni a.s. zou wegvloeien naar de algemene
reserves. Volgens het CDA was het daarvoor echter nog te vroeg, omdat gemeenten nog
steeds te maken hebben met kosten die met de overgang van de jeugdzorg te maken
hebben. “Het kan niet zo zijn dat juist een zo kwetsbare groep Flevolanders daardoor wordt
geraakt,” vonden wij.
Het voorstel is met grote meerderheid aangenomen door Provinciale Staten. Daar zijn we
uiteraard erg content mee. Daarbij benadrukken we dat het hier gaat om kosten die te
maken hebben met de transitie van de jeugdzorg, niet om tekorten of bezuinigingen van de
gemeenten aan te vullen die later zijn ontstaan.
De gemeenten hebben aangegeven dat ze voor 1 juli met nieuwe voorstellen komen om
aanspraak te kunnen maken op het geld.
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3. Brainstormen over de toekomt van Flevoland
Als CDA-fractie hebben we in de afgelopen weken een aantal brainstormsessies
georganiseerd over enkele belangrijke thema's in Flevoland. Deze sessies spelen een
belangrijke rol in de discussies over de nieuwe provinciale Omgevingsvisie en de
Flevoperspectieven - over de toekomst van Flevoland, dus.
Flevoland blijft volop in ontwikkeling. Het gebied biedt – ook in de toekomst - volop kansen
voor groei, met ruimte voor wonen, werken, natuur, energie en recreatie. Om die groei in
goede banen te leiden, stelt de provincie eind 2016 een nieuwe Omgevingsvisie vast. Daarin
staat wat we met z’n allen willen met dit gebied. Waar liggen de groeikansen, waar krijgt
natuur prioriteit, waar gaan we in de toekomst wonen, welke kansen zijn er voor het
platteland.
Om tot die Omgevingsvisie te komen, heeft de provincie Flevoland het Atelier Flevoperspectieven geopend. Een plek waar gepraat wordt over de toekomst van Flevoland.
Hoe staat het CDA hierin? Om antwoord op die vraag te krijgen, hebben we brainstormsessies georganiseerd. Gesprekken met CDA'ers en niet-CDA'ers over onze toekomst.
Sessie over de thema's die volgens ons van vitaal belang zijn als het gaat om het nu en
de toekomst van Flevoland:
-

Leefbaarheid & Samenleving
Voedsel & Duurzaamheid
Regionale economie
Water & Natuur
Energie

Kernbegrippen daarbij zijn: duurzaamheid, innovatie, Flevolandse identiteit, samenwerking,
deregulering en de rol van de (betrouwbare) overheid hierin.
De uitkomsten van deze sessies vormen de basis voor het standpunt van de CDA-fractie in de
discussie rond de Flevoperspectieven en de Omgevingsvisie.
Van elke brainstormsessie wordt een verslag gemaakt. Deze vindt u binnenkort op onze
website.
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4. Fonds Leefbaarheid: ideeën zijn welkom!
In het collegeprogramma is afgesproken dat er in deze ‘regeerperiode’ een Fonds
Leefbaarheid wordt opengesteld. Uit dat fonds kunnen initiatieven worden ondersteund die de
leefbaarheid in Flevoland bevorderen.
Gedeputeerde Arie Stuivenberg heeft al toegezegd nog voor het eind van 2016 te komen met
een concrete invulling van het fonds.
De CDA-fractie heeft in de Statenvergadering van 1 juni jl. een motie ingediend – samen met
VVD, ChristenUnie en 50Plus – om alvast een schot voor de boeg te doen voor die invulling.
Dit schot houdt onder meer in dat wij er bij de gedeputeerde op aandringen dat het Fonds
niet ‘van bovenaf’ moet worden ingevuld, maar juist van onderop – samen met de burgers en
instellingen die met goede ideeën komen.
In de motie vroegen we onder meer:




Zoek bij de vaststelling van de kaders van het Fonds aansluiting bij initiatieven die leven
in de samenleving.
Stel burgers, maatschappelijke organisaties, andere overheden e.d. in staat om hun
eigen plannen in te dienen.
Zorg voor een bestuursstijl die open staat voor nieuwe ideeën en waarbij iedereen in
Flevoland nadrukkelijk wordt uitgenodigd om mee te doen.

De motie werd met open armen ontvangen door gedeputeerde Stuivenberg, die graag met
deze denkrichting aan de slag wil. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten ging
eveneens akkoord met dit voorstel.
De CDA-fractie is tevreden met het resultaat. “Er leven genoeg
initiatieven in onze provincie om de leefbaarheid te verbeteren,”
zegt fractievoorzitter Marianne Luyer. “Dan hoeft men in het
Provinciehuis niet eerst het wiel weer uit te vinden. Ga met elkaar
in gesprek, nodig elkaar uit en kom gezamenlijk tot mooie ideeën!”.
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