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Met deze nieuwsbrief informeert de Gelderse Statenfractie van de SGP u graag over de
actuele stand van de volgende zaken.

Nieuws uit PS vergadering 30 mei jl.
de A 15 en hoopt inmiddels met stijgend
ongeduld op realisatie.

zienlijke korting op de infrastructuur;
overwegende dat:

Als Gelderse SGP -Statenfractie willen
wij alles in het werk stellen om samen
met andere partijen in PS en met GS er
bij de Rijksoverheid en bij partijen in de
Tweede Kamer op aan te dringen de realisatie van de doortrekking van de A15
niet nog verder naar de toekomst te verschuiven.
Klaas Ruitenberg (SGP) licht debatverzoek over de doortrekking van de A 15
toe: Uit de definitieve versie van het lenteakkoord dat de regering op 25 mei naar
de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt
dat er een aanzienlijke korting op de infrastructuur wordt voorgesteld.
Een van de kerntaken van de provincie is
de zorg voor de mobiliteit. En dat voor
de verdere ontwikkeling van het centrumgebied Arnhem -Nijmegen en de
Achterhoek de doortrekking van de A 15
noodzakelijk is. (Coalitieakkoord 20112015) Daarom heeft een meerderheid in
Provinciale Staten van Gelderland al vele
jaren gepleit voor een doortrekking van

De verwachting is dat veel van de bezuinigingen en ombuigingen nog voor de
zomer door de Tweede en Eerste Kamer
behandeld zullen worden. Daarom is er
haast geboden.
Daarom willen wij als SGP-Statenfractie
onderstaande motie indienen:
Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 30-05-2012, gehoord
de beraadslagingen
constaterende dat:
in het begrotingsakkoord 2013 van de
Rijksoverheid er sprake is van een aan-

een meerderheid in Provinciale Staten
van Gelderland al vele jaren gepleit heeft
voor doortrekking van de A 15;
• de doortrekking van de A 15 door bezuinigingen bij de Rijksoverheid mogelijk
tot uitstel zal leiden;
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spreken uit dat:
• de doortrekking van de A 15 niet vertraagd mag worden;
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en verzoeken het College van Gedeputeerde Staten deze uitspraak zo spoedig
mogelijk ter kennis te brengen van de
Rijksoverheid en van alle Fracties in de
Tweede Kamer en gaan over tot de orde
van de dag.
Deze motie werd met grote meerderheid
aangenomen, alleen de SP, GL en de
PvdD stemden tegen.

Rekenkamer Oost-Nederland beoordeelt recessiemaatregelen
Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek gedaan naar de effecten van het
actieplan van de Provincie Gelderland om
de economie te stimuleren.
Uit het onderzoek blijkt dat het doel om
extra werkgelegenheid te creëren maar
deels is gehaald. De voortvarende aanpak
van de provincie wordt geprezen. Meetbare doelstellingen, behalve het aantal arbeidsplaatsen, mist de rekenkamer echter.
Het rapport ‘Leren van investeren in crisistijd’ werd voorafgaand aan de vergadering
van Provinciale Staten van 30 mei door
Piet van Dijk, voorzitter van de Rekenkamer Oost-Nederland, aangeboden aan

Eppie Klein, vice-voorzitter van Provinciale Staten.
Actieplan Recessie
In 2009 hebben Gedeputeerde Staten het
Actieplan Recessie 2009-2010 opgesteld
om de recessie tegen te gaan, door een
impuls te geven aan de werkgelegenheid
en de economische structuur te versterken. De rekenkamer onderzocht op verzoek van Provinciale Staten of de doelen
zijn gehaald.
Kritiek
Volgens de Rekenkamer Oost-Nederland
is slechts een kwart van de projecten uit
het actieplan uitgevoerd. Als kritiekpunt

schrijft de rekenkamer in haar rapport dat
de informatievoorziening naar Provinciale
Staten over de voortgang van het actieplan onzorgvuldig is geweest. Zo wordt
in de Beleidsrekening over 2010 geschreven dat het grootste deel van de projecten
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is uitgevoerd en afgerond. Dit was slechts
een kwart.
Toename arbeidsplaatsen
Gedeputeerde Connie Bieze reageert als
volgt op het rapport: ‘De rekenkamer
heeft een andere visie op de effecten van
de recessieaanpak op de werkgelegen-

heid. Zij neemt alleen de projecten mee
die zonder provinciale steun niet door
zouden zijn gegaan. Desalniettemin concludeert de rekenkamer dat de recessieaanpak tot een toename van 3200 arbeidsplaatsen heeft geleid. Voor ons staat
dan ook vast dat dankzij de recessieplannen veel Gelderlanders aan het werk kon-

den blijven en veel bedrijven het hoofd
boven water hebben kunnen houden.’
Het rapport van de Rekeningkamer zal op
de agenda komen van een komende PSvergadering.

Werkbezoek SGP-Statenfractie aan de ChristenUnie/SGP raadsfractie
in Nijkerk
Het is uitermate nuttig om als Statenfractie blijvend op de hoogte te zijn van
de ontwikkelingen in de Gelderse gemeenten.

Donderdag 31 mei hadden wij als SGPStatenfractie een ontmoeting met een
drietal leden van de ChristenUnie/SGP
raadsfractie in Nijkerk. Verder spraken
wij met burgemeester G.D. Renkema en
wethouder C. J. Windhouwer.

Allereerst hebben wij tal van projecten/
ontwikkelingen in de binnenstad van
Nijkerk bezichtigd. Vervolgens met de
raadsfractie CU-SGP van gedachten gewisseld. En tenslotte hadden wij een
goed gesprek met leden van het college
van B en W.
Tal van onderwerpen passeerden de revue zoals:
• Verkeersproblematiek Hoevelaken (als
SGP-Statenfractie zullen wij hierbij

opnieuw het voortouw nemen);
• Ontwikkelingen Food-Valley;
• Herijking EHS;
• Overdracht Jeugdzorg van de Provincie naar de gemeenten;
• Ambulancezorg;
• Verkeerssituatie rondom Nijkerk;
• Revitalisering industrieterrein;
• Regiocontracten;
• Bestuurlijke samenwerking;
• Samenwerking gemeente Nijkerk en
de Provincie Gelderland.
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In de komende maanden hopen wij tal
van raadsfracties in Gelderland te bezoeken.

Gelderse Staten bezorgd over ingrijpen Rijk in provinciale financiën
Provinciale Staten en Gedeputeerde
Staten gaan er samen aan werken om
de negatieve gevolgen van de aangekondigde invoering van het schatkistbankieren en de wet HOF zoveel mogelijk te beperken.
Ook de SGP-Statenfractie maakt zich
grote zorgen over de mogelijkheid
tot het doen van investeringen in
projecten met een lange looptijd, zoals o.a. de aanleg van de A 15 en
gebiedsontwikkelingen.
In een tijdens de Statenvergadering
van 30 mei 2012 met algemene
stemmen aangenomen motie wordt
het college gevraagd om in september consequenties en scenario’s te
presenteren. De mogelijkheid van
extra impulsmaatregelen voor de

Gelderse economie moet hier zeker
bij worden betrokken. Het college
krijgt van de Staten de vrijheid om
de scenario’s zonder beperkingen uit
te werken.
Schatkistbankieren
Het Gelderse kapitaal, vooral gevoed
door de verkoop van de Nuon-aandelen, is op dit moment zo’n 4,4
miljard euro. Het grootste deel daarvan - het stamkapitaal- is veilig en
duurzaam belegd. De rente daarvan
stopt de provincie in projecten.
Wanneer volgend jaar provincies en
gemeenten verplicht worden om hun
kapitaal bij het Rijk onder te brengen
(schatkistbankieren) scheelt dat op
jaarbasis 40 tot 60 miljoen minder
inkomsten. De provincie houdt dan
ook minder over om uit te geven.

Beperking provinciale autonomie
De bedoeling van de wet HOF
(Houdbare Overheidsfinanciën) is
om ervoor te zorgen dat Nederland
voldoet aan de Europese norm van
maximaal 3 procent tekort op de begroting. Bij dat tekort horen volgens
deze wet ook de tekorten van de lokale overheden. Zij mogen in het
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vervolg alleen nog geld uitgeven, dat
ze in hetzelfde jaar ontvangen.
Oproep
Gedeputeerde Jan Markink (financiën) informeerde de Staten dat de

provinciale begroting voor 2013 al
volgens deze wet, die nog niet door
de Eerste Kamer is bekrachtigd, zal
moet worden ingericht. Dit volgens
een brief van het ministerie van BZK.
Markink riep, net als enkele fractie-

voorzitters, de Staten op om via hun
partijlijnen richting Den Haag er alles aan te doen om de negatieve effecten voor de provincie te beperken.

CITAAT
“Wie hongerigen niet te eten geeft, wie vreemden niet herbergt, wie naakten niet kleedt,
doet zonde. Het is zonde de naaste niet geholpen te hebben.”
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