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Afmeldingen:  
 
1. Opening en mededelingen 

Rekenkamer Oost-Nederland zal op 5 februari 2014 van 16.30 – 17.15 uur een presentatie 
verzorgen over het rapport Financieel toezicht gemeenten (PS2013-960). 
 

2. Spreekrecht voor burgers 
Er zijn geen insprekers. 
 

3. Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen 
De bestuursovereenkomst grond (PS2013-1034) wordt van de agenda verwijderd. 
 
Rondvraag: zie agendapunt 9. 
 

4. Vaststelling van het verslag van de vergadering op 27 november 2013 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Er zijn geen wijzigingen in de afsprakenlijst. 
 

5. Rapport van rekenkamer Oost-Nederland over de provinciale aanpak van grondver-
werving in Gelderland 
Aanwezig namens Rekenkamer Oost-Nederland: dhr. Mekel (voorzitter) en dhr. De Wolff 
(Onderzoeksteam OTB) 
 
N.a.v.  vragen aan de Rekenkamer antwoorden dhr. Mekel en De Wolff het volgende: 
- over de feiten is ambtelijk wederhoor gehouden. Het bestuurlijk wederhoor bestaat uit de 
reactie die GS heeft toegestuurd. 
- in het onderzoek was het niet mogelijk een onderscheid te maken tussen DLG-gronden die 
in opdracht van Gelderland zijn verworven en DLG-gronden die in opdracht van anderen 
zijn verworven. Het zou een goede vraag van PS aan GS kunnen zijn, om de werkelijke 
getallen op tafel te krijgen. 
- aanbeveling 16 en de daaraan voorafgaande paragraaf gaan over het transparant maken 
van grondposities. Daarnaast is het gelijktrekken van mandateringsregelingen en een inte-
gralere visie van belang om het proces van grondverwerving door DLG transparanter te 
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maken. 
- in de visie van de Rekenkamer neemt het college 99% van de aanbevelingen over. 
- er zijn verbeterslagen mogelijk, ook in de ambtelijke organisatie. Het is aan PS om dat aan 
GS te vragen. 
 
De VVD vindt de timing van het rapport precies goed met het oog op het nieuwe grondbe-
leid. De VVD ziet dat beleid met belangstelling tegemoet als het rapport van de Rekenka-
mer daarvan de basis is. Per 1 januari 2015 valt DLG onder de provincie. Het gelijktrekken 
van mandateringsregels komt dan dus ook goed.  
GroenLinks is geschrokken van het heldere rapport van de Rekenkamer. GroenLinks wil 
de aanbevelingen voor zover mogelijk met terugwerkende kracht toepassen op lopende 
projecten als De Beijer, Bommelerwaard en IJsselsprong. 
De PvdA vindt dat de reactie van GS op onderdelen scherper kan: ‘Meenemen’ is iets an-
ders dan ‘erop aanpassen’. Ook kan de slagkracht in de organisatie verbeteren, onder an-
dere door de grondverwerving te centraliseren, eventueel samen met Overijssel. 
Het CDA is enigszins geschrokken van de uitkomsten en vraagt hoe het college dit gaat 
verbeteren. Het CDA zal het nieuwe beleid toetsen aan de aanbevelingen in het rapport. 
D66 constateert dat de reactie van GS op het ene punt zwaarder is dan op het andere. D66 
stelt voor in het ontwerpbesluit de verwerking van aanbevelingen in het nieuwe beleid te 
benoemen. D66 vraagt of het college terugkomt op assetmanagement. 
De PVV vindt het rapport een mooi uitgangspunt om het grondbeleid vorm te geven. Verder 
is het noodzakelijk dat er inzicht komt in de DLG-gronden en de waarde ervan. 
De SP vindt het rapport onthutsend. Op wezenlijke punten schiet de grondverwerving tekort. 
De SP is blij dat het college de aanbevelingen overneemt en is benieuwd naar de uitwer-
king. Waar legt het college de prioriteit. Het is belangrijk dat van de bestaande projecten 
(o.a. De Beijer) in ieder geval bekeken wordt welke risico’s er liggen, zodat met een schone 
lei kan worden begonnen. 
50PLUS is ook geschrokken van het rapport en denkt niet dat het gaat om incidentele ge-
vallen, maar om attitude. Het is goed als de versnippering tegengegaan wordt door grond-
verwerving te centraliseren. 50PLUS waardeert het dat GS alle aanbevelingen onderschrijft. 
De SGP vindt het goed dat er aandacht is voor legitimiteit en dat GS de aanbevelingen 
overneemt, maar wijst er ook op dat het grondbeleid als efficiënt en effectief wordt beoor-
deeld. De SGP hoopt dat het nieuwe beleid niet alles dichtregelt waardoor deze efficiëntie 
en effectiviteit dalen.  De SGP vraagt hoe het zit bij aankopen van andere zaken dan grond. 
Hoe komt het andere bezit in de balans. 
De ChristenUnie sluit zich aan bij de SGP: verval niet in de regelreflex. De fractie stelt voor 
de aanbevelingen over te nemen. In de reactie van GS ontbreekt een tijdspad: niet alles 
hoeft te wachten op het nieuwe grondbeleid. 
Gedeputeerde Markink merkt voor de helderheid op dat GS de aanbevelingen overnemen. 
Zijns inziens constateert het rapport dat het in de meeste gevallen goed gaat. Dat betekent 
echter niet dat er geen verbeterslag moet plaatsvinden, daar waar het beter kan. Het colle-
ge zal voor de zomer een voorstel aan PS voorleggen. Onderdeel daarvan is dat het college 
zal voorstellen ook voor natuur op enig moment onteigening in te zetten. Dit is van belang 
voor de effectiviteit en efficiëntie. 
Assetmanagement zal ook onderdeel uitmaken van het nieuwe grondbeleid.  
Parallel aan de aanpassing van het beleid worden de protocollen aangepast en zal met 
grondstrategieplannen worden gewerkt.  
Zodra de regels zijn aangepast, zullen ook de lopende projecten daarmee gaan werken. 
Het college kiest voor een centrale aanpak. Dit komt ook tot uiting in de portefeuilleverdeling 
binnen het college. Hij neemt de suggestie over samenwerking met Overijssel mee.  
Hij is het ermee eens dat er helderheid moet zijn over de DLG-gronden. Je moet weten wat 
je op de balans hebt staan. Het college zal een rapportage daarover aan PS sturen. 
M.b.t. andere bezittingen van de provincie: er is een wettelijk kader en het inkoopbeleid is 
strak geregeld. Hij denkt niet dat de Rekenkamer tot dezelfde aanbevelingen zou komen als 
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dat werd onderzocht. 
 
Na enige discussie komt de commissie tot het oordeel dat een ontwerpbesluit zal worden 
opgesteld dat PS voorstelt alle aanbevelingen over te nemen en dat de aanbevelingen moe-
ten worden verwerkt in het nieuwe grondbeleid dat dit voorjaar wordt verwacht. 
Het voorstel van GroenLinks om op te nemen dat in de tijd tot het nieuwe beleid waar moge-
lijk de aanbevelingen al worden toegepast op lopende projecten vindt onvoldoende steun in 
de commissie. 
 
Het voorstel zal als bespreekstuk worden geagendeerd in PS. 
 

6. Apeldoorn toepassing beleidslijn verslechtering financiële positie gemeenten. Aan-
vullend stadscontract (PS2013-1030) 
Het CDA worstelt met de vraag wat de beste manier is om gemeenten te helpen, door pro-
jectfinanciering of op de Overijsselse manier. Op zo’n manier dat de goeden niet onder de 
slechten lijden. T.a.v. dit voorstel: de informatie over de projecten is erg summier en niet 
smart. Met honorering van dit voorstel is het budget al grotendeels besteed. Wat staat de 
provincie nog te wachten? Ook vraagt het CDA slagvaardiger om te gaan met verzoeken 
van gemeenten. In dit geval heeft het nl. acht maanden geduurd. 
De PvdA constateert dat het voorstel aan de criteria van de beleidslijn voldoet en past in de 
robuuste investeringsimpuls. Het budget voor de beleidslijn lijkt niet al te ruim. Mogelijk 
moet er de komende jaren met middelen worden geschoven. Dat Apeldoorn vrijkomende 
middelen besteedt aan onderhoud roept misverstanden op. 
De VVD vraagt zich af of de afwijking van de 50/50 regel niet meer vragen van de gemeen-
ten zal oproepen. Als je de goeden niet onder de kwaden wilt laten lijden, komen andere 
gemeenten dan in aanmerking voor een ander programma?  
De ChristenUnie vindt de vorm die GS gekozen hebben aansprekend, maar vraagt hoe het 
bedrag van 15 miljoen tot stand is gekomen. 
GroenLinks steunt het voorstel en vindt dat de Staten bereid moeten zijn, als het nodig is, 
verhoging van het budget in overweging te nemen. 
De PvdDieren is geen voorstander van het ingezette beleid. De goeden lijden per definitie 
onder de slechten, want het geld kan maar één keer worden uitgegeven. Dhr. Van der Veer 
zal niet deelnemen aan de stemming in PS, omdat hij gekandideerd is voor de PvdDieren bij 
de gemeenteraadsverkiezingen in Apeldoorn. 
De SGP waardeert het dat het in de beleidslijn past en dat het bij de kerntaken van de pro-
vincie blijft. Hij vraagt hoe met andere gemeenten wordt omgegaan. Wordt de lijn van Over-
ijssel gevolgd? 
50PLUS vraagt of het verbod op leningen aan eigen gemeenten van toepassing is op dit 
voorstel en doet de suggestie met andere provincies leningen uit te ruilen. 
De SP stemt in met het voorstel, maar constateert dat, als de nu gekozen lijn wordt geëx-
trapoleerd naar de hele provincie, 200 miljoen nodig zal zijn. Door te kiezen voor cofinancie-
ring, een eenmalige bijdrage, worden de structurele tekorten op de begroting niet opgelost. 
Hoe gaat het college daar in toekomstige gevallen mee om? 
De PVV vindt dat de prioriteit moet liggen bij het aflossen van schulden en dat gemeenten 
alleen moeten worden gesteund bij noodzakelijke werkzaamheden. Dit voorstel en de cofi-
nanciering zet de gemeente alleen maar aan tot meer uitgaven. Verder mist de PVV de 
onderbouwing van de fiches. Is er een quick scan uitgevoerd van de hoogste noden van 
Apeldoorn en zijn op basis daarvan prioriteiten gesteld? 
D66 gelooft meer in investeren dan in saneren. Apeldoorn wil zelf aan de bak en D66 wil dat 
ondersteunen. D66 vraagt wat ons de komende jaren nog staat te wachten.  
Gedeputeerde Markink vindt dat de beleidslijn niet uitnodigend is voor gemeenten en geen 
beloning voor slecht gedrag is, want er worden strenge eisen gesteld. Apeldoorn heeft zijn 
verantwoordelijkheid genomen en wil zo snel mogelijk in een positief eigen vermogensposi-
tie te komen.  
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Hij erkent dat dit voorstel te lang op zich heeft laten wachten. Dit kwam omdat in de pro-
gramma’s geen middelen konden worden gevonden. Na de uitname uit het stamkapitaal in 
november (robuuste investeringsimpuls) is het voorstel echter snel rondgekomen. 
Er zijn in 2014 geen extra gemeenten onder preventief toezicht gesteld. Hij sluit niet uit dat 
dit in 2015 wel gebeurt, maar verwacht geen grote aantallen. Bij de raden leeft namelijk het 
besef dat ze er zelf mee aan de slag moeten. 
15 miljoen is de uitkomst van overleg over welke investeringen noodzakelijk zijn en op korte 
termijn kunnen worden uitgevoerd. Het bedrag is niet gerelateerd aan de schuldenlast. Hij 
vindt het niet erg dat de gemeente vrijkomende investeringsruimte gebruikt voor noodzake-
lijk onderhoud. 
Over een eventueel grondfonds komt begin februari een voorstel. Dit zal niet een kopie van 
de Overijsselse regeling worden. 
Hij zal bezien of de projecten nader onderbouwd kunnen worden, bijvoorbeeld door middel 
van een prestatieovereenkomst. 
 
De voorzitter constateert op grond van een sondering dat het voorstel als stemstuk wordt 
geagendeerd in PS. 
 

       7. Verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening Gelderland  
(PS2013-1029) 
De PvdA vraagt het college om PS te informeren over de afwijzing van incidentele subsi-
dieverzoeken. 
De PVV vraagt het college te waken voor willekeur. 
Gedeputeerde Markink zegt toe vóór de komende Statenvergadering de Staten te informe-
ren of PS in kennis kunnen worden gesteld van de beslissingen over incidentele subsidie-
verzoeken. Hij is het ermee eens dat moet worden gewaakt voor willekeur. Indien het aantal 
verzoeken sterk stijgt zal het college terugkomen naar PS. 
 
De voorzitter constateert dat met de toezegging van het college het voorstel als hamerstuk 
wordt geagendeerd in PS. 
 

       8. Bestuursovereenkomst grond: uitbetaling eerste tranche aan het Rijk in 2013 
(PS2013-1034) 
Dit agendapunt is vervallen. 
 

       9. Rondvraag 
N.a.v. vragen van de PvdA over project Sterk bestuur antwoordt gedeputeerde Markink 
als volgt: 
- er is nadrukkelijk gezocht naar niet meer actieve bestuurders in Gelderland voor de ad-
viescommissie, om problemen m.b.t. belangenverstrengeling te voorkomen. Daarnaast is er 
een klankbordgroep, waarin wel jongere mensen zitting hebben; 
- hij is blij dat de afdeling Gelderland van de VNG dit project mede ondersteunt; 
- op de begroting staat een bedrag van € 500.000 voor dit type opdrachten; voor dit project 
is ca. € 250.000 nodig; 
- aan het eind van 2014 zullen de producten uit de projectbeschrijving gereed zijn; 
- er wordt nu gestart met de Liemerse gemeenten en Arnhem om een compleet beeld te 
krijgen van deze streek;  
- de ondertiteling van het project is ‘Voor een bestendige toekomst’. De toekomst wordt dus 
niet uit het oog verloren;  
- democratische legitimatie in complexe samenwerkingsverbanden is één van de belangrijke 
vraagstukken waarover de discussie met de raden zal gaan; 
- uit signalen uit diverse gemeenten trekt hij de conclusie dat het project in een behoefte 
voorziet en precies op tijd komt; 
- hij zal de suggestie om de vertrekkende raadsleden de vragenlijst toe te sturen doorgeven 
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aan het projectbureau. 

     10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.30 uur. 
 

 
Arnhem, 14 januari 2014 - zaaknummer 2014-000008 
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Afsprakenlijst Commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn (incl. afspraken uit PS) 
 
 

Nr. Datum 
afspraak 

Afspraak Uitvoering 
door 

Termijn 

62 PS 20-3 De evaluatie van het gebruik van 
de dienstauto zal aan PS worden 
toegezonden. Er zal daarbij ook 
worden gemeld wanneer gebruik 
is gemaakt van het OV 

GS De evaluatie vindt plaats in 
december 

69 AFW 15-5 Zodra de onderhandelingen t.a.v. 
Wgr+ en DLG afgerond zijn wordt 
PS geïnformeerd en zullen ook de 
risico’s in kaart worden gebracht 

GS T.z.t. 

70 PS 13-11 Er zijn diverse opties in ontwikke-
ling, o.a. bij andere provincies, om 
gemeenten in een moeilijke finan-
ciële situatie te ondersteunen. Het 
college zal PS daarvan op de 
hoogte houden 

GS Pm 

71 PS 13-11 N.a.v. amendement 13A21 geeft 
het college aan dat de samen-
voeging van programma’s aan-
sluit bij de algemene programma-
systematiek. Wel zeggen GS toe 
de controleerbaarheid te willen 
verbeteren 

GS  

72 PS 13-11 Het college komt bij de Voor-
jaarsnota 2014 terug op de op-
centen motorrijtuigenbelasting 
(n.a.v. motie 13M43) 

GS Juni 2014 

73 PS  13-11 Het college zegt toe de Begro-
tingsstukken met een aantal gra-
fieken te verduidelijken (n.a.v. 
motie 13M65) 

GS Bij jaarrekening 2013 

74 AFW 8-1 Project Sterk bestuur: 
Hij zal de suggestie om de ver-
trekkende raadsleden de vragen-
lijst toe te sturen doorgeven aan 
het projectbureau 

GS  

  
 
 
 


