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Perspectiefnota 2013-2017: bezuinigingen gehaald, nu weer
investeren in de toekomst van Flevoland!
Doorstart Roy Heiner Academy van MBO College Flevoland een feit!
Stand van zaken transitie Jeugdzorg Flevoland
Uitkomst opiniepeiling fusie provincies

1. Perspectiefnota 2013-2017: bezuinigingen gehaald, nu weer investeren in de
toekomst van Flevoland!
De Perspectiefnota is een tussentijdse financiële rapportage over de uitvoering van
het coalitie-akkoord 2011-2014 ‘Flevoland, Zelfstandig en Uniek’. Het geeft ons, de
fracties in de Staten, de gelegenheid om adviezen mee te geven voor de inrichting
van de begroting 2014.
De perspectiefnota laat een sluitende begroting zien en
voor 2014 is er zelfs ruimte voor nieuw beleid
(€ 2,6 miljoen)! Wij vinden dat dit geld ook benut moet
worden. Geen onderuitputting meer zolang er nog
achterstanden zijn in diverse voorzieningen (bijvoorbeeld
voor ouderen die eenzaam zijn) en zolang de recessie
betekent: te weinig werk en daarom relatief grote
werkloosheid. Vooral de werkloosheid onder jongeren
baart ons zorgen.
Jeugdwerkloosheid
Het CDA heeft daarom, samen met D66, een motie ingediend
om de gedeputeerde van economische zaken in staat te
stellen een gericht plan van aanpak te maken voor het
verminderen van de jeugdwerkloosheid en hierbij aan te
sluiten bij de initiatieven van Mirjam Sterk, die landelijk
ambassadeur is voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.
Wij kennen Mirjam, dus dat vergemakkelijkt het samenwerken.
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Ouderen en eenzaamheid
We weten uit onderzoek dat relatief veel ouderen grote eenzaamheid kennen in onze
provincie. De voorzieningen op dat punt zijn onder de maat vergeleken met andere
provincies. Ook al staat wel in beleidsnota’s opgenomen dat hiervoor projecten zullen
worden opgezet, we willen dat hier meer aandacht naar uitgaat. Daarom hebben we,
samen met de SP, een amendement ingediend om expliciet het college op te roepen
haast te maken met het concreet maken van die voorzieningen.
Als CDA willen we ook graag uw mening horen en uw ideeën meenemen. Hiervoor
zullen wij na de zomerperiode een bijeenkomst organiseren. Binnenkort hoort u
hierover meer van ons!
Krediet Unies
Landelijk is het CDA initiatiefnemer van het opzetten van Krediet Unies. Dat zijn
fondsen die het MKB kan stimuleren. Een soort revolving fonds, zoals we voor
duurzame energie DEON aan het ontwikkelen zijn. Banken zijn terughoudend in het
verstrekken van kredieten, terwijl dit juist in deze tijd zo noodzakelijk en gewenst is.
Het MKB is immers de aanjager van onze economie, zeker in Flevoland!
Gedeputeerde Jan Nico Appelman is actief bezig om te onderzoeken of ook in
Flevoland een dergelijk fonds kan worden opgericht.

2. Doorstart Roy Heiner Academy van het MBO College Flevoland een feit!
Onze gedeputeerde Jan Nico Appelman had een mooi voorstel voorbereid: een plan
van aanpak Onderwijs Composieten in combinatie met een plan van aanpak
College4leadership.
Het ROC Flevoland, het MBO College Flevoland,
heeft in samenwerking met stichting Compoworld,
het Technocentrum Flevoland, Team Heiner,
Windesheim Flevoland en Schaap Composites
een integraal plan ontwikkeld om de kwaliteit van
het MBO beroepsonderwijs en de verbinding tussen
onderwijs en het regionale bedrijfsleven te verbeteren.
Het gaat in dit voorstel om een aanjaagsubsidie.
Dit plan sluit naadloos aan op de maatschappelijke noodzaak. Enerzijds is er in ons
land een groot tekort aan vakkrachten, ambachtslieden voor werk in de techniek, en
anderzijds zijn er veel jongeren die niet meer naar school gaan, geen diploma hebben
en dus geen toekomst! Onlangs nog heeft de regering daarvoor een Technopact
gesloten, ter stimulering van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dit
plan is een van de eerste in Nederland dat helemaal past in deze strategie.
Compliment aan het college en specifiek aan onze gedeputeerde!
Wij wensen de deelnemende organisaties veel succes met het realiseren van deze
plannen. Het plan kreeg grote steun van de Staten. Helaas waren er VVD Statenleden
die tegen stemden. Dat bracht ons nog even in de problemen. Toen hebben we
gekoerst op een meerderheid in de Staten, eventueel zonder steun van de VVD. Dat
is gelukt! Hiermee zijn we als CDA weer sterker geworden als beslissende factor in
Provinciale Staten. Nog belangrijker is dat vooral de mensen in het onderwijs en het
bedrijfsleven ons hebben bedankt voor deze inzet! En dat is waarvoor politiek dient:
samen met de samenleving mogelijkheden creëren voor groei en ontwikkeling!
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3. Stand van zaken transitie Jeugdzorg Flevoland
Wordt het doel van de hele transitie:
minder kinderen in de jeugdzorg
en minder medicijngebruik
daadwerkelijk gehaald?
Op initiatief van het CDA werd er een informatiebijeenkomst gehouden over de stand
van zaken transitie Jeugdzorg. Hierbij waren als sprekers uitgenodigd: mevrouw
Winnie Prins (wethouder Zeewolde), mevrouw Mickey Adriaansens (Raad van Bestuur
Triade) en de heer Leon Wever (directeur Jeugd van het ministerie van VWS).
De bijeenkomst was zeer informatief. Opmerkelijk was dat de sprekers het initiatief
om met elkaar hierover te spreken zeer waardeerden. Dat komt blijkbaar nog niet
vaak voor.
In Flevoland hebben we een goed beeld van de transitie, vooral omdat we elkaar
goed kennen: de 6 gemeenten, de zorgaanbieders, de provincie. In die zin hebben we
als provincie de ideale maat voor het middenbestuur.
Toch neemt dit niet onze zorg weg dat er in de overdracht ‘gaten’ zullen blijken te
zijn. En met die ‘gaten’ bedoelen we dat er kwetsbare kinderen en jongeren in de
knel komen. Deze kans is groot als we blijven praten vanuit beleid en instrumenten.
We moeten leren kijken vanuit de kinderen, precies wat het CDA uitdraagt: het kind
centraal!
Met name de heer Leon Wever van het ministerie van VWS wist heel goed te
verwoorden dat de ‘zorginhoudelijke transitie’ centraal moet staan. Dat is de spijker
op z’n kop. De hele transitie heeft tot doel dat er uiteindelijk minder kinderen een
beroep doen op de jeugdzorg en dat er minder medicijngebruik zal zijn. De steeds
maar oplopende vraag naar jeugdzorg moet worden gekeerd; die vraag moet
afnemen. En dat is de echte uitdaging waar gemeenten en zorgaanbieders voor
staan. Benutten ze de transitie voor deze verandering in professionele werkopvatting?
Daarover gaf de bestuurder van Triade een aardig inkijkje in de dilemma’s die dan
optreden binnen de organisatie. Vernieuwing, maar ook bezuinigingen. En
overdragen… hoe dat te managen?
Kortom: deze bijeenkomst gaf weer veel informatie en stof tot nadenken. Op de
publieke tribune zaten diverse CDA’ers, trouwe leden die zich actief inzetten voor een
goed verloop van die transitie.
Als werkgroep jeugdzorg (samen met de Christen Unie), hebben we afgesproken een
werkbezoek te brengen aan Triade. We zijn daar van harte welkom!

Marianne Luyer
Fractievoorzitter
m.luyer@flevoland.nl
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4. Uitkomst opiniepeiling fusie provincies: slechts 8% Flevolanders achter
fusieplannen Plasterk
Slechts acht procent van de
Flevolanders is voorstander van
een fusie van de provincies
Flevoland met Noord-Holland
en Utrecht.
Dit blijkt uit een representatieve opiniepeiling van het onderzoeksbureau TNS-NIPO
dat de afgelopen maand is uitgevoerd in opdracht van de Provinciale Staten van
Flevoland. TNS-NIPO ondervroeg ruim 2.000 inwoners van Flevoland naar hun
mening over de fusie.
Tevens blijkt uit deze opiniepeiling dat 57% van de Flevolanders zich zeer sterk tot
tamelijk sterk verbonden voelt met Flevoland. En 64% van de Flevolanders gaf aan
dat de provincie Flevoland een sterke tot tamelijk sterke eigen identiteit heeft.
Zienswijze
Flevoland gebruikt de uitslag van deze opiniepeiling voor de zienswijze die de
provincie gaat indienen op het wetsvoorstel van minister Plasterk. Op deze manier
betrekt Flevoland de mening van haar inwoners bij deze zienswijze. De minister wil
graag de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht laten fuseren tot één
landsdeel.
‘De uitslag van deze opiniepeiling is verrassend. Dat de steun voor de fusie zo laag is
had ik niet verwacht. Het versterkt ons beeld dat de inwoners van Flevoland niet
zitten te wachten op deze fusie. De uitslag maakt duidelijk dat de inwoners van
Flevoland vinden dat de provincie zelfstandig moet blijven’, aldus gedeputeerde Marc
Witteman.
Verdeeld over de Flevolandse gemeenten geeft de opiniepeiling het volgende beeld
met betrekking tot de voorstanders van de fusie: Almere (12%), Lelystad (5%),
Dronten (4%), Noordoostpolder (3%), Zeewolde (4%) en Urk (8%).
Tegenstand groeit bij meer informatie
Naast het geringe percentage voorstanders van de fusie is opvallend dat het
percentage tegenstemmers stijgt wanneer men meer informatie krijgt over de vooren tegenargumenten van de fusie.
Algeheel beeld
De uitslag laat verder zien dat 46% van de Flevolanders tegen een fusie is en 32% er
neutraal tegenover staat. De overige 14% wil er graag meer over weten of heeft geen
mening.

Wilt u meer weten over deze opiniepeiling?
Klik dan hier voor het volledige
onderzoeksrapport van TNS-NIPO.
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