Spreektekst1 Marcel Deryckere – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant
Debat over de jaarstukken 2018
(24-05-2019) – 1ste termijn
Voorzitter,
Het CDA wil graag beginnen met het bedanken van de ambtelijke organisatie en het college voor
al het werk dat in en achter de cijfers van deze jaarstukken zit.
Wij zullen onze bijdrage beginnen met een blik op de financiële positie van onze provincie, om
vervolgens in te gaan op de resultaten van een aantal specifieke programma’s.
Allereerst zien we een gezonde provincie met een sterke vermogenspositie en een prima
solvabiliteit. Complimenten daarvoor aan het college en aan de ambtelijke organisatie.
Onderbesteding
In voorgaande jaren heeft het CDA bij de behandeling van de jaarstukken flinke zorgen geuit over
de onderbestedingen tegenover de begroting. Over de afgelopen jaren zien we duidelijke
verbeteringen. Toch is de onderbesteding dit jaar licht gestegen naar 5,2% tegenover de
gewijzigde begroting. Dit blijft voor het CDA een zorg. De raming van de baten is gelukkig wel
fors verbeterd
Verantwoording subsidies
Een zorg voor de komende jaren betreft de handreiking van de commissie BBV (Besluit Begroting
en Verantwoording), waarin de verantwoording van subsidies grondig is herzien. Onze
accountant wees hier ook op in de brief en tijdens de themavergadering. Het lijkt erop dat de
handreiking ons verplicht om onze subsidiepartners te vragen om op een veel tijdrovendere wijze
verantwoording af te leggen. Dat lijkt het CDA niet wenselijk. We willen handelen uit vertrouwen,
zodat onze partners zo veel mogelijk tijd kunnen besteden aan hun belangrijke werk voor
Brabant. Kan het college ons inzicht geven in zijn visie op deze ontwikkeling en welke stappen
sinds de presentatie van de handreiking zijn gezet?
Rendement op vermogen
Een andere zorg die onze fractie al meermaals heeft uitgesproken betreft de financiële positie
van de provincie op (middel)lange termijn. Door de lage rentestand zien we nog steeds dat het
lastig is het doelrendement op ons vermogen te halen. We hebben te maken met blijvende lage
rentes, waardoor onze vrije begrotingsruimte onder druk komt te staan. Dit zet ook direct de
slagkracht van onze provincie om snel en effectief aan de slag te gaan met maatschappelijke
uitdagingen onder druk. Het CDA wil voorkomen dat we een provincie worden die enkel en alleen
haar wettelijke taken kan uitvoeren en geen slagkracht heeft om andere belangrijke
maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.
Daarom de volgende vraag aan het college: hoe realistisch is het huidige doelrendement vanaf
2023? En hoeveel ‘ademruimte’ geeft de recente beslissing om te beleggen in AA-obligaties?
Vanuit deze financiële blik gaan we over naar de resultaten op enkele inhoudelijke programma’s.
We kijken hierbij naar cultuur, ruimte, natuur en economie.

1

Alleen het gesproken woord telt.

1

Cultuur en Samenleving
Op het terrein van cultuur verdient het college complimenten voor de investeringen en stappen
die de afgelopen jaren zijn gezet. Het CDA heeft een vraag over de fusie tussen het Brabants
Kenniscentrum Kunst en Cultuur (BKKC) en de Kunstbalie. Beide organisaties kregen enkele
miljoenen euro’s subsidies per jaar. Je zou zeggen dat een fusie efficiencyvoordelen met zich
meebrengt en er dus op bepaalde kosten kan worden bespaard. Die kosten zouden dan kunnen
worden ingezet om in plaats van deze organisaties daadwerkelijk culturele initiatieven te
ondersteunen. Toch zien we dat nog niet terug. Kan het college ons uitleggen hoe dat komt?
Ruimte – We Are Food
Afgelopen jaar was de provincie de Europese Regio van de Gastronomie. Zoals u ongetwijfeld
nog weet, was er vorig jaar flink wat commotie over deze titel. Het CDA is benieuwd hoe het
college terugkijkt op dit jaar. In de jaarstukken lezen we dat er tien geslaagde bijeenkomsten zijn
hebben plaatsgevonden, maar er is vast meer te vertellen over de ervaringen en de geboekte
resultaten.
Natuur en Groen Ontwikkelfonds (GOB)
Binnen natuur zien we op verschillende posten terug dat er sprake is van vertraging of
doorgeschoven budgetten. En dat voor het zoveelste jaar op rij. Zo loopt natuurcompensatie
achter en wordt met een jaar verlengd. Kan het college aangeven wat hiervan de reden is? Een
ander voorbeeld van tegenvallende resultaten is het Groen Ontwikkelfonds Brabant. dat opnieuw
niet zijn doelen bereikt. Ondanks verschillende bijstellingen in de afgelopen jaren. Hoe kijkt het
college naar de ontwikkelingen binnen het Groen Ontwikkelfonds?
Economie
De Brabantse economie groeide in 2018 opnieuw harder dan de landelijke economie. Dat is
natuurlijk fantastisch nieuws, waarop ook gedeputeerde Pauli, gelet op zijn werk in de afgelopen
acht jaar, trots mag zijn. Hij laat de Brabantse economie beter achter dan toen hij aantrad.
Door de sterke economische groei zien we o.a. in technische beroepen, de zorg en de logistiek
een tekort aan geschikt personeel. Toch zien we een onderbesteding van de
arbeidsmarktmiddelen in 2018. Kan het college ons uitleggen hoe dit komt? Daarnaast vragen wij
ons af hoe effectief het arbeidsmarktbeleid van de afgelopen jaren is geweest. Kortom: hoeveel
plaatsingen en arbeidsplaatsen heeft de provinciale inzet opgeleverd?
Voorzitter, tot zover de visie, opmerkingen en vragen van de CDA-fractie.
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