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Algemeen deel 
 
1. Opening en mededelingen 55 

 
 Opening 
De voorzitter opent de vergadering van de Statencommissie Zorg, Cultuur en Middelen om 
18.00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
 60 

 Mededelingen 
De voorzitter doet een aantal mededelingen. 
Allereerst meldt zij dat zij, gezien de volle agenda, voornemens is de spreektijdenregeling strikt te 
hanteren, tenzij het onderwerp anders vereist. 
Zij meldt vervolgens dat de commissaris van de Koningin zich om 20.00 uur bij de vergadering zal 65 

voegen voor de behandeling van de agendapunten die tot zijn portefeuille behoren. 
Voorts deelt de voorzitter mee dat er een extra commissievergadering is ingelast op 7 juli 2011, 
gezien de vele onderwerpen die ter bespreking voorliggen. 
Er zijn drie verzoeken ingekomen voor een werkbezoek. Informatie hierover treft men op de tafel 
aan. De diverse fracties worden verzocht te reageren op het advies van de voorzitter en deze reactie 70 

voor 24 juni 2011 aan de griffier te doen toekomen. 
Er is een mededeling ontvangen van de heer Broekhoven ontvangen over de werkgroep Europa. Deze 
mededeling zal per e-mail aan de commissieleden worden toegestuurd. De strekking van het bericht 
is de vraag aan te geven wie er namens de fractie zitting wil nemen in de werkgroep. 
Tot slot maakt de voorzitter een opmerking over het nazenden van stukken. Alhoewel het nazenden 75 

van stukken als heel vervelend wordt ervaren, was het in dit geval niet mogelijk het anders te doen, 
gezien de urgentie van bepaalde zaken.  
De algemene afspraak is dat stukken die te laat binnenkomen in principe niet worden nagezonden, 
tenzij er aantoonbare urgentie of politieke actualiteit in het geding is. Dit wordt ook nogmaals 
meegedeeld aan GS en de medewerkers. 80 

 
2. Vaststellen agenda, Lange termijn agenda, lijst met toezeggingen en het definitieve 

verslag van de vergadering 16 mei 2011 
 
 Vaststellen agenda 85 

De commissie stemt in met het voorstel om agendapunten 3 en 4 gecombineerd te bespreken. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  
 Toezeggingenlijst 
De toezegging van de commissaris van de Koningin over de voortgang van programma Nieuwe Huis 90 

is geagendeerd. 
De door gedeputeerde Sweet toegezegde informatie betreffende de zogenaamde loverboys is per e-
mail aan de commissie gezonden. 
 
De heer De Wit (VVD) vindt de term loverboys niet passend, daar dit zou suggereren dat het om iets 95 

moois zou gaan. 
 
De voorzitter antwoordt aan wordt nagedacht of een andere benaming kan worden toegepast. 
 
 Lange termijn agenda 100 

De heer Yurdakul (D66) ziet graag de uitwerking van het coalitieakkoord op onderwerpen per 
portefeuillehouder op de lange termijn agenda geplaatst. 
 
Mevrouw Sweet (gedeputeerde) geeft aan dat dit uiteraard te allen tijde kan worden besproken. Zij 
wijst er echter op dat momenteel diverse uitvoeringsprogramma’s worden ontwikkeld, waarin de 105 

uitgangspunten van het bestuursakkoord een belangrijke rol spelen. Derhalve stelt zij voor dit af te 
wachten. 
 
 Vaststellen definitieve verslag vergadering commissie ZC&M d.d. 16 mei 2011 
De notulen van 16 mei 2011 worden ongewijzigd vastgesteld. 110 
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A-agenda 
 
Gecombineerde behandeling van agendapunten 3 en 4 115 

 
3. Voordracht Jaarstukken provincie Noord-Holland 2010 
4. Voordacht Kaderbrief 2012 
 
De heer Van Hooff (PVV) merkt op dat het hem bevreemdt dat de commissie geen advies kan 120 

uitbrengen aan Provinciale Staten, maar slechts verslag kan doen.  
Inhoudelijk heeft de fractie geen vragen over de voorliggende stukken. 
 
De heer De Lange (50-Plus) merkt op dat de fractie al in andere commissies haar opmerkingen ten 
aanzien van de jaarstukken kenbaar heeft gemaakt. Hij heeft er geen behoefte aan om deze 125 

opmerkingen te herhalen.  
 
De heer Kardol (CU/SGP) verwijst naar pagina 159 van de jaarstukken, alwaar percentages staan 
genoemd van de mate waarop projecten zijn gerealiseerd. Hij informeert of het juist is dat niet 
volledig is voldaan aan de prioriteiten, daar waar getallen lager dan honderd staan genoemd. Graag 130 

had hij van alle getallen een uitleg willen krijgen wat de reden is van het niet behalen van de 
prioriteit. Met name op het gebied van Jeugdzorg vindt hij het verbazingwekkend te constateren dat 
hetgeen bij de toelichting staat vermeld, niet lijkt te corresponderen met hetgeen is bedoeld. 
Alhoewel de doelen niet zijn gerealiseerd, heeft in vele gevallen wel besteding van het volledige 
begrote bedrag plaatsgevonden. 135 

 
De heer Leever (ONH) sluit zich aan bij de opmerking van de fractie van 50-Plus dat de nu 
voorliggende stukken al behandeld zijn in een andere commissie. Hij heeft hieraan niets toe te 
voegen. 
 140 

Mevrouw Sacco (SP) noemt de hoeveelheid onderbestedingen opvallend. De alcohol- en 
drugsprojecten, het tegengaan van overgewicht en zwerfjongeren zijn belangrijke onderwerpen. 
Spreekster geeft voorts aan dat er niet in de CJG’s is geïnvesteerd, terwijl deze begin dit jaar 
operationeel zouden moeten zijn. Mevrouw Sacco vraagt zich af of de Provincie haar regierol goed 
heeft uitgevoerd. Had de Provincie zich niet actiever moeten opstellen?  145 

 
Mevrouw Hoogerwerf (D66) interrumpeert en merkt op dat de SP de onderbesteding een prima 
zaak zou moeten vinden op het moment dat de doelstellingen zijn gehaald. 
 
Mevrouw Sacco (SP) meent dat geld overhouden een prima zaak is als het beoogde resultaat is 150 

behaald. Zij constateert dat veel zaken niet zijn uitgevoerd en vraagt waaraan dat ligt.  
Spreekster uit de vrees dat, gezien de bezuinigingen, zaken betreffende Cultuur en Media die 
worden neergelegd bij de gemeenten als gevolg van prioritering niet goed worden uitgevoerd.  
Ten aanzien van het in stand houden van een regionale publieke omroep vraagt spreekster wat men 
voor ogen heeft voor AT5. Zij heeft begrepen dat RTV Noord-Holland een bod heeft uitgebracht en 155 

zij vraagt zich af hoe dit in verhouding staat met de subsidieverhouding met die omroep. Welke rol 
wordt toegekend aan AT5, gezien het grote, meer randstedelijke bereik hiervan? 
Tot slot verwijst spreekster naar het in de Kaderbrief verwoorde belang dat de jeugd kan blijven 
vertrouwen op een kwalitatief goede jeugdzorg en informeert op welke wijze dit concreet wordt 
ingevuld. Dit gezien het feit dat in het verleden een aantal zaken niet is gebeurd conform datgene 160 

wat bedoeld. Op welke wijze zal de overheveling van jeugdzorg naar de gemeenten inhoudelijk 
ondersteund worden? 
 
Mevrouw Grooten (GroenLinks) sluit zich in grote lijnen aan bij de opmerking van de voorgaande 
spreekster over de onderbesteding. Gezien de kwetsbare groepen is het zorgelijk wanneer het geld 165 

niet op de juiste plek terechtkomt. Als voorbeeld noemt zij de het project zwerfjongeren, waar een 
groot deel van het begrote bedrag niet is uitgegeven. Zij vraagt zich af waarom de hieraan ten 
grondslag liggende moties niet zijn uitgevoerd. In hoeverre heeft er een terugrapportage 
plaatsgevonden naar PS dat de moties onuitvoerbaar waren? Spreekster pleit ervoor dat Provinciale 
Staten zelf nadenkt over een bestemming van de gelden, zodat het op de juiste plek terecht kan 170 

komen. 
In navolging van CU/SGP is mevrouw Grooten verbaasd dat gelden voor jeugdzorg resteren, terwijl 
een aantal zaken niet goed lijken te gaan. 
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De passage in de Kaderbrief over jeugdzorg vindt de fractie erg summier. Deze gaat voornamelijk 
over de overheveling naar de gemeenten, doch dit is pas over vier jaar aan de orde. Zij vraagt zich af 175 

waar de visie op de korte termijn is. 
Ten aanzien van cultuur maakt de fractie zich zorgen over het culturele landschap. In de brief van 
staatssecretaris Zijlstra wordt duidelijk dat ten aanzien van cultureel erfgoed de grote topinstellingen 
worden gespaard. Spreekster meent dat cultureel erfgoed een kerntaak van de Provincie is en dat dit 
wellicht een goed moment is voor een herbezinning op het ingezette beleid. 180 

Spreekster informeert voorts wat de gedeputeerde verstaat onder spreiding. Zij meent dat er in de 
toekomst niet zo veel meer te spreiden is, omdat het aanbod voor een groot deel wordt 
wegbezuinigd. Wat is de visie van de gedeputeerde in dezen? 
Tot slot zegt spreekster dat zij zich kan aansluiten bij de opmerking van de SP over cultuureducatie. 
 185 

De heer Van Liere (PvdD) geeft aan geen vragen te hebben over de voorliggende stukken. 
 
Mevrouw Van Rooij (PvdA) spreekt haar waardering uit voor de opzet van het jaarverslag en het feit 
dat de onderliggende stukken digitaal goed raadpleegbaar zijn. 
Wel betreurt zij het feit dat er bij de doelstellingen wordt gesproken over output, maar niet over het 190 

resultaat. Het verdient aanbeveling om hieraan bij een volgend jaarverslag aandacht te besteden. 
Spreekster constateert voorts dat Primo in het jaarverslag met regelmaat wordt genoemd. Wat is voor 
Primo in de plaats gekomen? 
 
Mevrouw Gamri (PvdA) sluit zich aan bij de opmerkingen van andere fracties over de 195 

onderbestedingen. Veel projecten, zoals bijvoorbeeld zwerfjongeren, ouderenmishandeling en 
stageloket zijn niet uitgevoerd. Zij mist in de stukken een toelichting waarom uitvoering niet heeft 
plaatsgevonden. Bij sommige projecten is aangegeven dat er geen aanvragen zijn ingediend. 
Spreekster meent dat dit dient is uit te leggen naar de groepen die het betreft. 
Evenals de PvdA-fractie mist spreekster de resultaten. Zij vraagt zich verder af wat er gebeurt met de 200 

overgebleven gelden. Zij zou deze gelden graag willen behouden voor deze commissie en thema’s 
en zij spreekt de hoop uit dat dit geld niet onmiddellijk terugvloeit naar de algemene middelen. 
Mevrouw Gamri wil meer weten over de financieringssystematiek binnen de jeugdzorg en over 
flexibilisering van de zorg binnen de jeugdzorg. Heeft dit laatste reeds plaatsgevonden? 
Ten aanzien van de Kaderbrief verwijst spreekster naar een passage op pagina 9, waarin verwoord 205 

staat dat de Provincie de verplichting heeft tot de instandhouding van ten minste één regionale 
omroep. Zij informeert of dit er ook meer kunnen zijn en of daar plannen voor zijn. Heeft dit te 
maken met AT5? Voorts is zij benieuwd naar de bezuinigingen op het gebied van Cultuur en media. 
Wat zijn hiervan de gevolgen? 
Spreekster is voorts van mening dat het onderdeel Jeugdzorg wel heel summier is en zij had graag 210 

iets willen lezen over de kwaliteit van de jeugdzorg en de innovatie.  
Tot slot geeft zij aan dat de Wmo een taak van de gemeente is en zij zou graag willen weten hoe dit 
in de toekomst wordt vormgegeven. 
 
Mevrouw Hoogerwerf (D66) geeft aan dat dit de eerste jaarrekening is in de nieuwe vorm en zij 215 

vraagt zich af of deze wel voldoet aan de verwachtingen die PS daarvan heeft gehad. Zij 
complimenteert het college met het feit dat er een goedkeurende accountantsverklaring is, maar zij 
meent dat de jaarrekening qua informatiewaarde voor verbetering vatbaar is. Als voorbeeld noemt zij 
de toelichting op een aantal programma’s. Zij doet een oproep aan de gedeputeerde om volgend jaar 
te rapporteren op hoofdlijnen, waarbij tevens een beleidsevaluatie opgenomen, waarin zowel de 220 

positieve als de zorgelijke punten worden aangegeven. 
Spreekster ondersteunt de opmerkingen van de PvdA over het ontbreken van resultaten in de 
rapportage. Zij verwijst hierbij naar pagina 164, alwaar verwoord staat dat het “een belangrijk 
streven is dat kinderen moeten opgroeien in een veilige omgeving”. Wat hierop bereikt is, is evenwel 
niet te lezen in deze jaarrekening. Ditzelfde geldt voor pagina 169, waar wordt gesproken over de 225 

bestrijding van laaggeletterdheid, maar er geen nadere informatie is vermeld over bijvoorbeeld het 
aantal laaggeletterden. 
Opvallend noemt zij het feit dat Jeugdzorg en welzijn een verschil laat zien van 2 miljoen euro en 
Kunst, cultuur en educatie een verschil van 1,1 miljoen euro. Dit wekt sterk de indruk dat de 
doelstellingen niet zijn behaald.  230 

De fractie heeft zich in het verleden reeds meerdere malen kritisch uitgelaten ten aanzien van grote 
sportevenementen. In 2010 hebben er twee grote sportevenementen voorgedaan, namelijk Sail 
Amsterdam en de Giro. Wat heeft dit de Provincie opgeleverd? 
Tot slot wordt verwezen naar pagina 355, alwaar mededeling wordt gedaan van een aantal feitjes, 
zonder dat daarbij iets over de beleidsterreinen is opgenomen. 235 
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De heer Yurdakul (D66) geeft aan dat de Kaderbrief in grote lijnen een uitwerking is van hetgeen in 
het coalitieakkoord is opgenomen en de fractie kan hiermee dan ook op hoofdlijnen instemmen. Een 
aantal zaken behoeft echter nog aandacht. Met name noemt hij jeugdzorg. Een goede overdracht van 
kwalitatief goede jeugdzorg aan de gemeenten is van belang. Op dit moment is er echter geen 240 

sprake van kwalitatief goede en constante dienstverlening. Op welke wijze denkt GS de achterstand 
in te lopen en tegelijkertijd een proces op gang te brengen om te bewerkstellingen dat te zijner tijd 
de jeugdzorg op een goede wijze bij de gemeenten terecht komt? 
 
De heer Schraal (CDA) verwijst naar het in de Kaderbrief geschetste voornemen om een onderzoek 245 

te gaan doen naar de leefbaarheid in de kleine kernen. Hij vraagt in hoeverre het Platform 
Dorpshuizen Noord-Holland en de Vereniging voor Kleine Kernen in Noord-Holland bij dit onderzoek 
worden betrokken. Wordt hierbij ook gekeken naar goed geslaagde initiatieven in andere Provincies? 
Spreker informeert verder in hoeverre in de komende jaren het budget voor restauraties van 
monumenten, musea en archieven zal worden gecontinueerd. 250 

Voorts brengt hij herijking van de bijdrage aan de regionale omroep in verband met de 
rijksbezuinigingen ter sprake. Hij informeert in hoeverre de wettelijke verplichtingen zich verhouden 
met de beoogde korting in het coalitieakkoord. Ten aanzien van de efficiencykorting van 10% op de 
budgetten van de beleidsaccenten zou hij graag een overzicht ontvangen om welke budgetten het 
gaat en welke organisaties en instellingen door deze korting worden getroffen. 255 

De fractie staat achter de reservering 150.000 euro voor de verkenningen in de regio’s over de 
totstandkoming van de toekomstige regionale sociale agenda’s. Wat is hiervan de stand van zaken? 
Ten aanzien van het jaarverslag merkt spreker op dat de archieven van Texel en Diemen nog niet 
zijn aangesloten bij regionale historische centra. Hij informeert in hoeverre er zicht op is dat 
aansluiting alsnog plaatsvindt. Daarnaast verwijst hij naar de drie kleine archiefdiensten in de Gooi- 260 

en Vechtstreek en hij informeert welke inspanningen er zijn verricht om tot een regionaal historisch 
centrum in het Gooi te komen. 
Met betrekking tot de pilot Alcohol en drugs wordt vermeld dat de beoogde investering niet tot 
resultaat is gekomen. Spreker acht dit vreemd, gezien het feit dat de media erg veel aandacht 
besteden aan deze problematiek in met name West-Friesland. Er lijkt daar een bovenregionaal 265 

probleem te zijn. 
Bij het onderdeel Tegengaan van overgewicht is sprake van een onderbesteding. Spreker wijst erop 
dat in de achterliggende periode een motie is aangenomen in PS, waarbij door de fractie 
opmerkingen zijn gemaakt over het feit dat Sportservice Noord-Holland niet bij de motie werd 
betrokken. Reeds in 2009 zijn hierover vragen gesteld en is hierop geantwoord dat vanwege een 270 

provinciaal raamcontract uitvoering van de motie zou worden uitbesteed aan een adviesbureau en 
niet aan Sportservice. In het jaarverslag valt echter te lezen dat het geld niet besteed kon worden. 
Spreker vraagt zich af waarom er niet voor is gekozen dit door Sportservice te laten uitvoeren. 
Over de kennisfunctie van het homo-emancipatiebeleid en de leefbaarheid op het platteland zijn er 
door andere fracties reeds vragen gesteld. Het CDA sluit zich hierbij aan. 275 

Ten aanzien van Kunst en cultuur stelt spreker vast dat er drie Uitpunten zijn gerealiseerd. Hij wijst 
er echter op dat in het verleden het streven was om zeven fysieke Uitpunten te hebben. In hoeverre 
is dit streven nog van kracht? 
Voorts constateert hij dat de Provincie er nog niet in is geslaagd tot een gezamenlijk 
bezoekerscentrum voor de drie werelderfgoederen te komen. Wat is hiervan de reden? Op welke 280 

wijze denkt het college dit alsnog bij de burgers en toeristen onder het voetlicht te brengen? 
Tot slot verwijst spreker naar pagina 196, alwaar te lezen is dat er vijf projecten zijn gesubsidieerd 
ter verbetering van de effectiviteit van erfgoedinstellingen en hij informeert op basis van welke 
regeling dit heeft plaatsgevonden. 
 285 

De heer De Wit (VVD) sluit zich aan bij de opmerkingen van D66 en PvdA dat de financiële 
informatie weliswaar correct is, maar de immateriële informatie ontoereikend. 
Hij merkt op dat er ten aanzien van Jeugdbeleid en welzijn sprake is van een onderschrijding, terwijl 
dit een zeer belangrijk onderwerp is. 
Opvallend vindt hij het feit dat de cijfers niet goed aansluiten bij de productenrealisatie. Ten aanzien 290 

van de productenrealisatie sluit spreker zich aan bij de PvdA, voor wat betreft de problematiek ten 
aanzien van alcohol in West-Friesland. Bij de onderbesteding infrastructuur valt te lezen dat er geen 
aanvraag is ingediend. Spreker informeert op welke wijze wordt gecommuniceerd over de 
mogelijkheid voor het indienen van aanvragen.  
Hij verwijst vervolgens naar pagina 161, alwaar verwoord staat dat de Provincie concrete doelen wil 295 

organiseren en niet meer structureel organisaties. De VVD steunt dit van harte. Geconstateerd wordt 
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echter dat in het besluitenlijstje van de gedeputeerde een structurele bijdrage aan Parlan staat 
vermeld. 
Spreker geeft aan dat de Kaderbrief voor een belangrijk deel een samenvatting is van het 
coalitieakkoord. Onder verwijzing naar de verplichting tot de instandhouding van ten minste één 300 

regionale publieke omroep informeert spreker in of er met de gemeente Amsterdam wordt 
gesproken over de mogelijkheden om tot een soort synergie te komen tussen RTV Noord-Holland en 
AT5. 
Tot slot geeft hij aan dat het punt Jeugdzorg nader aan de orde komt bij de behandeling van het 
volgende agendapunt. 305 

 
Mevrouw Sweet (ged.) merkt op dat in het verleden door PS is besloten tot een jaarverslag op 
hoofdlijnen. Als de huidige opzet niet voldoet aan de eisen en wensen van PS dan wordt voorgesteld 
om in gezamenlijkheid met de griffie te kijken naar een ander ontwerp. 
Voor zover er inhoudelijk teksten ontbreken, wordt voorgesteld om in kleine kring te bekijken op 310 

welke wijze verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. 
Op het moment dat er sprake is van onderschrijding, dient men zich af te vragen wat de reden 
daarvan is. Aan de jaarrekening is een behoorlijke voorgeschiedenis voorafgegaan. De 
kerntakendiscussie heeft plaatsgevonden en er ligt geen taak meer voor de Provincie om 
eerstelijnsorganisaties te financieren. Dit is voorbehouden aan gemeenten. 315 

Wanneer de Provincie mooie ambities formuleert, heeft zij daarvoor ook de gemeenten nodig. Door 
de gemeenten dienen gedegen plannen te worden overgelegd. Op het moment dat dit niet gebeurd 
gaat de Provincie niet over tot financiering. 
De opmerking van de CU/SGP, dat op een aantal punten de doelstelling niet is gehaald, is correct. De 
jaarstukken geven een waarheidsgetrouw beeld. Op het moment dat het realisatiepercentage 75% is 320 

of minder, is dit onvoldoende. 
Op de vraag van de SP waarom ten aanzien van bepaalde beleidsterreinen niet alle middelen zijn 
ingezet geeft de gedeputeerde aan dat, wanneer gemeente hun plannen niet goed hebben 
geformuleerd, het niet aan de Provincie is om het geld uit te geven. 
Door meerdere fracties is de positie van RTV Noord-Holland genoemd. Recentelijk heeft een 325 

informeel gesprek plaatsgevonden met gemeente Amsterdam. Vooralsnog zijn er echter geen 
toezeggingen gedaan aan Amsterdam. De Provincie heeft te maken met een wettelijke taak, die 
mede samenhangt met het feit dat moet worden geborgd dat in geval van calamiteiten de bevolking 
moet worden geïnformeerd. De juridische procedure inzake RTV Noord-Holland wordt afgewacht. 
De gedeputeerde benadrukt dat op geen enkele manier afspraken zijn gemaakt met Amsterdam over 330 

de ambitie. Een dergelijke afspraak zou een precedentwerking kunnen hebben, daar er vele lokale 
zenders zijn. Vooralsnog is ervoor gekozen zich niet in het debat te mengen. 
 
Mevrouw Hoogerwerf (D66) wijst erop dat gisteren een debat heeft plaatsgevonden in de 
Amsterdamse gemeenteraad, waarbij mevrouw Gehrels heeft aangegeven dat zij met de 335 

gedeputeerde heeft gesproken. Waarover ging dat gesprek? 
 
Mevrouw Sweet (ged.) antwoordt dat mevrouw Gehrels zich is komen oriënteren op de ambitie van 
de Provincie naar de toekomst toe.  
De gedeputeerde heeft daarbij aangegeven dat er een brief wordt verwacht van staatssecretaris 340 

Bijsterveld. Het is derhalve prematuur nu een standpunt in te nemen. Daarnaast is ook gemeld dat, 
ten aanzien van het idee om een overheidscommissaris aan te stellen, GS niet in de positie is dit toe 
te kennen. Ook is er gerefereerd aan de gesprekken over mogelijke fusies. Alhoewel de fusie niet is 
doorgegaan hoeft dit een samenwerking niet in de weg te staan. De gedeputeerde geeft aan de brief 
vanuit het Rijk te willen afwachten en op een later moment op deze discussie terug te komen in deze 345 

commissie. 
 
Mevrouw Hoogerwerf (D66) wil bevestigd hebben dat er geen toezeggingen zijn gedaan. Door 
mevrouw Gehrels zou zijn gesuggereerd dat dit wel is gebeurd. 
 350 

Mevrouw Sweet (ged.) bestrijdt dat er toezeggingen zijn gedaan. 
 
De heer Schraal (CDA) steunt de gedeputeerde in haar opmerking over de lokale zenders, die een 
verantwoordelijkheid van de gemeente zijn. Hij informeert of het correct is dat de gedeputeerde als 
uitgangspunt heeft om niet aan een lokale zender financieel bij te dragen vanuit de pot geld die aan 355 

een regionale zender wordt doorgestuurd. 
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Mevrouw Sweet (ged.) beaamt dit met de kanttekening dat het aan hen is wanneer RTV Noord-
Holland samen met AT5 afspraken wil maken over het gezamenlijk gebruik van studio’s en 
faciliteiten. Zij pleit ervoor de ontwikkelingen af te wachten, zoals deze door het rijk zullen worden 360 

gedicteerd. 
 
Mevrouw Gamri (PvdA) stelt voor de discussie af te ronden. Zij vindt het niet opportuun om zo 
gedetailleerd op het onderwerp in te gaan. De toezegging van de gedeputeerde om hierop in een 
later stadium terug te komen is duidelijk.  365 

 
Mevrouw Sweet (ged.) geeft nogmaals aan dat het, met name omdat het hier kwetsbare groepen 
betreft, belangrijk is te werken met goed onderbouwde plannen van de gemeenten. 
Het onderwerp Jeugdzorg komt op een later tijdstip in de vergadering uitvoerig aan de orde. Voor 
wat de opzet van de jaarstukken betreft wijst zij erop dat ooit door PS de keuze gemaakt om heel 370 

summier de begroting te bespreken zonder in te gaan op resultaat. In de komende tijd zal bij de 
kaderstelling uitgebreider worden gesproken over wat er de komende jaren zal worden gedaan. Dit 
geldt ook voor het culturele aspect. Vanuit de wettelijke taak dient te worden verder gegaan met het 
toegankelijk maken van het culturele erfgoed. Ten aanzien van de door GroenLinks aangehaalde 
bezuinigingen rondom cultuur geeft zij aan dat dit een verschraling betekent van het culturele 375 

aanbod. De Provincie is zich gaan herbezinnen op haar rol in dezen. De hiaten die aan het ontstaan 
zijn ten aanzien van de rijksbijdrage zullen niet kunnen worden opgevuld. In de komende tijd zal 
hiernaar heel kritisch moeten worden gekeken. 
Op de vraag van de PvdA met betrekking tot Primo geeft de gedeputeerde aan dat ervoor is gekozen 
om de subsidies af te bouwen. Wel is er gewerkt aan overdracht, met name in het kader van de Wmo. 380 

Niet alle taken zijn overgeheveld, maar de steunfunctie is opgehouden te bestaan. 
Zij wijst er voorts op dat er als gevolg van de decentralisatie van rijkstaken een rol voor de Provincie 
is weggelegd als het gaat om de AWBZ. Getracht wordt enerzijds aan te sluiten bij de Wmo, 
anderzijds bij de ruimtelijke economische infrastructuur. Het is belangrijk duidelijkheid te creëren 
naar gemeenten en instellingen waar Provincie voor staat. Besloten is geen instellingen meer te 385 

subsidiëren, met uitzondering van tweedelijnstaken, waaronder ook Sportservice. 
In de komende tijd zal er aandacht worden besteed aan kennisdeling. 
De vraag van het CDA over de leefbaarheid in kleine kernen gaat deels via de gemeenten, maar heeft 
ook een relatie met gebiedsontwikkeling. Dit behoort niet tot de portefeuille van mevrouw Sweet. 
 390 

De heer Schraal (CDA) pleit ervoor om eerdergenoemde organisaties te betrekken bij het onderzoek 
op welke wijze de leefbaarheid moet worden aangepakt. 
 
Mevrouw Sweet (ged.) beaamt dat dit voor 2011 aan de orde is. 
De pilot Alcohol en drugs heeft in West-Friesland plaatsgevonden. Voor het overige geldt dat er geen 395 

geld wordt uitgegeven als er geen goed onderbouwde plannen zijn vanuit de gemeenten. 
Het is niet de intentie om de bezuinigingsopgave van 10% op instellingniveau eraf halen, daar dit 
door de instellingen niet te dragen zou zijn.  
De vraag over de archieven zal schriftelijk worden beantwoord. 
Ten aanzien van de onderschrijding in de jeugdzorg wordt gemeld dat in september het nieuwe 400 

uitvoeringsplan zal worden voorgelegd, waarbij tevens wordt geëvalueerd wat is behaald. 
Naar aanleiding van de vraag over Parlan geeft de gedeputeerde aan dat is afgesproken niet meer op 
instellingenniveau te financieren. Voor Parlan geldt evenwel een bijzondere positie en ambitie. Bij 
gesloten jeugdzorg is een ordentelijke huisvesting noodzakelijk.  
De opmerking van de VVD betreffende een structurele huurbijdrage wordt nader onderzocht. 405 

De opmerking over de evenementen Giro en Sail worden overgedragen aan portefeuillehouder de 
heer Van Run. 
De zorg over de onderschrijding van 2 miljoen euro en 1,1 miljoen euro is terecht. Het was wenselijk 
geweest wanneer dit had geleid tot mooie plannen. Het is gebruikelijk om de gelden die niet tot 
uitkering zijn gekomen, in de algemene reserves te laten vloeien. 410 

 
Tweede termijn 
 
Mevrouw Grooten (GroenLinks) verwijst naar de opmerking van de gedeputeerde dat, op het 
moment dat er geen plannen zijn, er ook geen financiering plaatsvindt. Zij informeert op welke wijze 415 

dit zou kunnen worden verbeterd. 
Spreekster neemt de uitnodiging aan om mee te gaan denken over de toekomst graag. 
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Mevrouw Gamri (PvdA) ondersteunt de opmerking van de gedeputeerde dat er geen geld wordt 
besteed als hieronder geen gedegen plannen liggen. Zij vraagt zich echter af of het apparaat hier 420 

proactief mee omgaat of dat er te weinig organisaties zijn waar de Provincie vertrouwen in heeft 
bepaalde projecten uit te voeren.  
De opmerking dat de 2 miljoen euro naar de algemene reserve vloeien neemt zij mee naar de fractie, 
teneinde deze gelden te kunnen behouden voor dit beleidsterrein. 
 425 

De heer Yurdakul (D66) merkt op dat er naast onderschrijding op bepaalde terreinen ook 
overschrijding heeft plaatsgevonden. Hij vraagt zich af of de PvdA dit op een of andere wijze wil 
sanctioneren. 
 
Mevrouw Gamri (PvdA) geeft aan niet te denken in termen van pluimen en straffen uitdelen. Zij pleit 430 

ervoor om de middelen te behouden voor deze beleidsterreinen. Daar waar overschrijding heeft 
plaatsgevonden zal GS zich moeten bezinnen op een oplossing. 
 
Mevrouw Van Rooij (PvdA) is niet helemaal tevreden met het antwoord op haar vraag over Primo. De 
vraag was, door wie de operationele doelen die de Provincie zich heeft gesteld worden uitgevoerd, 435 

zoals verwoord in het jaarverslag.  
 
Mevrouw Hoogerwerf (D66) zegt blij te zijn dat de gedeputeerde het eens is met de opmerkingen 
dat de resultaten niet zijn opgenomen in het jaarverslag en dat hier wellicht verbeteringen mogelijk 
zijn. Tevens is spreekster verheugd te horen dat er geen toezeggingen zijn gedaan aan mevrouw 440 

Gehrels. De fractie deelt de mening van de gedeputeerde dat een dergelijke toezegging niet 
wenselijk is. 
 
De heer De Wit (VVD) verifieert of de opmerking van de gedeputeerde over Parlan kan worden 
opgevat als een toezegging om deze op een later tijdstip te beantwoorden. 445 

 
De heer Veldhuizen (CU/SGP) refereert aan de percentages die in de jaarstukken genoemd staan en 
waarover al door diverse fracties opmerkingen zijn gemaakt. Hij pleit ervoor om de jaarstukken te 
voorzien van een managementsamenvatting, die niet alleen begrijpelijk is voor financieel 
deskundigen, maar ook voor burgers en volksvertegenwoordigers. Wellicht ligt hier een taak voor de 450 

in te stellen werkgroep Begrotingscyclus, waarin hij zitting zal nemen. 
Spreker geeft voorts aan dat hij in de Kaderbrief het aanwenden van de Europese structuurfondsen 
miste en hij vraagt de gedeputeerde om een toelichting. 
 
De heer Leever (ONH) verwijst naar punt 3.10 van de Kaderbrief over de spreiding van de culturele 455 

voorzieningen en merkt op dat het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed tot de kerntaken van de 
Provincie behoort. Hij constateert nu echter dat de Provincie voornemens is de verantwoordelijkheid 
van de eerstelijnseducatie over te dragen aan de gemeenten. Gezien de bezuinigingen waarmee 
gemeenten te maken krijgen zal dit daar wellicht geen prioriteit krijgen. Wat in vele jaren is 
opgebouwd dreigt hierdoor nu in één jaar te worden afgebouwd. Spreker vindt dit een ongewenste 460 

ontwikkeling. Het nut en de noodzaak van deze ontwikkeling zijn hem niet duidelijk. Op welke wijze 
denkt de Provincie te waarborgen dat over tientallen jaren de cultuurhistorie nog geborgd is? De 
fractie pleit ervoor de huidige provinciale subsidies tot 2012 te handhaven en in 2012 de ontstane 
situatie te heroverwegen. 
Spreker geeft voorts aan dat ONH kan instemmen met één regionale omroep. Wel vindt hij het 465 

verbazingwekkend dat de samenwerking, na de lange studie die tussen de desbetreffende instanties 
heeft plaatsgevonden, nu in één keer van tafel wordt geveegd. 
Ten aanzien van pagina 9 geeft spreker aan de voordracht te steunen om jeugdzorg onder te 
brengen bij de gemeenten. De achterliggende reden is dat de gemeente als bestuurslaag dichter bij 
de problematiek staat dan de Provincie. Hierbij wordt overigens wel nadrukkelijk de voorwaarde 470 

gesteld dat zowel Provincie als Rijk de gemeenten financieel in staat stelt een goed jeugdbeleid uit te 
voeren. 
Tot slot merkt spreker op dat de aanstaande Wmo-kanteling een voorbeeld is van een geheel nieuwe 
uitvoering van de Wmo, waarbij de aanbodsturing wordt omgezet in probleemsturing en waarbij de 
aanwezige voorzieningen worden omgezet in resultaat en de zorgplicht in compensatieplicht. De 475 

samenwerking tussen gemeenten en locaal opererende ouderenbonden is hierbij essentieel.  
 
Mevrouw Sacco (SP) spreekt, in navolging van voorgaande spreker, haar zorg uit over de uitvoering 
van de cultuureducatie door de gemeenten. Zij vreest dat dit, als gevolg van de bezuinigingen, door 
de gemeenten geen prioriteit krijgt. 480 
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Voorts geeft zij aan dat de in eerste termijn gestelde vraag over de onderbestedingen niet voldoende 
is beantwoord. Zij vraagt zich af op welke wijze de Provincie hiermee omgaat. Stelt de Provincie zich 
hierbij proactief op? In hoeverre heeft de Provincie een regierol in dezen? 
 
Mevrouw Sweet (ged.) zegt te hebben overwogen om de vraag over Parlan (dhr. De Wit) schriftelijk 485 

te zullen beantwoorden, maar zij kan hier nu -op basis van informatie van de ambtenaren -toch 
direct antwoord  geven. Het voldoen aan kwalitatief goede huisvesting is een wettelijke taak van de 
provincies. (opm. stg : Er wordt vanuit gegaan dat meer schriftelijke info niet meer nodig is, na deze 
motivering)  
Zij licht voorts de procedure met betrekking tot het indienen van plannen toe. Op het moment dat 490 

subsidies worden opengesteld worden deze gepubliceerd in het provinciaal blad. De gemeenten 
worden heel intensief benaderd. Het is aan de gemeenten en de gemeenteraden om daar aandacht 
aan te besteden. Voor wat betreft de rol van de Provincie in dezen is het goed om in gezamenlijkheid 
te kijken hoe dit scherper kan worden geformuleerd richting gemeenten. 
 495 

De heer Schraal (CDA) wijst erop dat er in de komende periode wordt gewerkt met de regionale 
sociale agenda’s en hij meent dat, om van die regionale sociale agenda’s een succes te maken, 
gezamenlijkheid noodzakelijk is. 
 
Mevrouw Sweet (ged.) geeft aan dat de jaarrekening een weerslag is van wat er in de achterliggende 500 

periode is gebeurd. De opmerking over de regionale sociale agenda’s wordt door de gedeputeerde 
ondersteund. Het is goed om nu kritisch te bezien op welke wijze gemeenten hierbij kunnen worden 
betrokken. 
 
De heer De Wit (VVD) zegt de woorden van de gedeputeerde te hebben opgevat als een toezegging 505 

om de jaarstukken van 2011 conform wens van de commissie uit te voeren en spreekt zijn 
tevredenheid hierover uit. 
 
De heer Yurdakul (D66) informeert of de gedeputeerde het met hem eens is dat, wanneer PS 
afspraken maakt met GS over de doelstellingen en in welke mate deze worden bereikt en met welke 510 

middelen, het vervolgens aan GS is om dat te realiseren. Spreker meent dat, wanneer de 
doelstellingen niet worden bereikt omdat er geen aanvragen worden ingediend, GS naar alternatieve 
wegen dient te kijken om de doelstellingen alsnog te realiseren. 
 
Mevrouw Sweet (ged.) merkt op dat de praktijk weerbarstiger is. De gemeenten hebben te maken 515 

met prioriteiten, met de gemeenteraad, met hun ambtelijke capaciteit en de toename van taken. Het 
is evident om bij de regionale sociale agenda in gezamenlijkheid op hoofdlijnen te bekijken wat de 
provinciale taken zijn en hierbij enige ondersteuning aan te bieden. 
Ten aanzien van Primo licht de gedeputeerde toe dat een deel van de activiteiten is weggevallen. Een 
aantal taken is evenwel elders belegd, zoals het Kenniscentrum Wonen Wmo. Daarnaast hebben 520 

gemeenten ook een aantal taken overgenomen. 
De gedeputeerde is verheugd dat de heer Veldhuizen zitting neemt in de werkgroep 
Begrotingscyclus. Het resultaat van deze werkgroep wordt afgewacht. 
Met betrekking tot de vraag over de Europese subsidies wordt gemeld dat men momenteel bezig is 
de periode af te ronden. Vanaf 2014-2015 vangt een nieuwe periode aan. Op dit moment wordt 525 

getracht zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn. Op een ander moment 
zal nader worden ingegaan op de Europese ambities op dit gebied. 
 
De commissie adviseert dit onderwerp door te geleiden naar de Statenvergadering. 
 530 

 Rondvraag voor de mevrouw Sweet  
 
De heer De Wit (VVD) geeft aan dat de gemeente Amsterdam zich aan het voorbereiden is op de 
Olympische Spelen in 2028. De Provincie heeft aangegeven dit project te steunen. In de aanloop van 
dit soort grootschalige evenementen is het een goede zaak te oefenen met andere grote 535 

evenementen. In dit kader heeft de gemeente Amsterdam de Europese kampioenschappen atletiek 
2016 binnengehaald. Zij heeft hiervoor een subsidieaanvraag gedaan van 1,2 miljoen euro. Deze 
aanvraag is niet gehonoreerd. Spreker vraagt, gezien het belang, naar de reden van de afwijzing. 
 
De heer Schraal (CDA) ondersteunt de vraag van de heer De Wit en zegt benieuwd te zijn naar de 540 

beantwoording door de gedeputeerde. 
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Daarnaast geeft spreker aan drie vragen schriftelijk te hebben ingeleverd. De eerste vraag inzake 
YXIE in Alkmaar en de tweede vraag inzake het kenniscentrum Wmo Wonen wil hij graag beantwoord 
zien. De derde vraag betreft een voorstel voor de vergadering in september. Het heeft betrekking op 
het jeugdsportfonds. Het jeugdsportfonds is ontstaan uit een motie uit 2008. 545 

 
De heer Leever (ONH) wijst erop dat de vragen, die hij bij de behandeling van het vorige 
agendapunt heeft gesteld, niet zijn beantwoord. 
 
Mevrouw Sacco (SP) heeft een vraag naar aanleiding van de vraag van de VVD over Parlan. De 550 

gedeputeerde gaf aan dat dit te maken heeft met het financieren van de huisvesting. Is er een relatie 
tussen dit en de problematiek met betrekking tot het gebouw Transferium in Heerhugowaard? Is de 
gedeputeerde bekend met deze problematiek? 
 
Mevrouw Nunes (PVV) meldt dat de vraag betreffende Parlan reeds is gesteld door de heer De Wit. 555 

De tweede vraag heeft betrekking op de vertrektraining die door Parlan wordt verzorgd. Is het de 
gedeputeerde bekend hoeveel kinderen hiervan gebruik maken, hoeveel kinderen uit een 
thuisomgeving hiervan gebruik maken en hoe groot het budget is? 
 
Mevrouw Sweet (gedeputeerde) geeft aan dat de heer Schraal de beantwoording van zijn schriftelijk 560 

gestelde vragen reeds heeft ontvangen. Ten aanzien van YXIE is er wel degelijk contact geweest met 
de Provincie en de gemeente. De gemeente beziet in hoeverre zij wil doorgaan met het project. Voor 
wat betreft het Kenniscentrum Wmo Wonen geeft de gedeputeerde aan dat Primo haar deuren heeft 
gesloten per januari 2011. Er is een opdracht uitgezet bij drie raamcontractanten. De opdracht is op 
dit moment gegund aan de BSP groep. De suggestie om het onderwerp jeugdsportfonds op de 565 

agenda te plaatsen wordt opgepakt. 
De problematiek in Heerhugowaard is bekend. Het ligt momenteel ook bij het Ministerie van OCW en 
het Ministerie van BZK. Dit wordt vervolgd. 
De vragen over de vertrektraining voor jongeren die zelfstandig willen gaan wonen, worden 
schriftelijk beantwoord.  570 

Over de ambitie om het EK atletiek binnen te halen is met Amsterdam gesproken. Alhoewel dit een 
mooie ambitie is, is er op dit moment geen dekking. Volgende week vindt een gesprek plaats 
Amsterdam en GS over dit onderwerp. 
 
 575 

B-agenda 
 
5. Rapport Randstedelijke Rekenkamer 
 
De voorzitter geeft aan dat de heer Van Liere namens de PvdD gevraagd heeft inzage te mogen 580 

hebben in de private overeenkomst tussen de het Instellingenberaad en de private partij. Conform 
verzoek zal deze op de besloten Statensite worden geplaatst. 
 
Mevrouw Hoenderdos (Randstedelijke Rekenkamer) geeft aan dat het voorliggende rapport 
betrekking heeft op een doorwerkingsonderzoek, waarin onderzocht is wat er met de aanbevelingen 585 

uit een eerder onderzoek gedaan is. Het thema is de wachtlijsten in de jeugdzorg. 
 
Mevrouw Voetee (Randstedelijke Rekenkamer) merkt op dat de hoofdconclusie van het onderzoek is 
dat de aanbevelingen uit 2010 nauwelijks zijn opgevolgd en dat aan de uitvoering onvoldoende 
aandacht is besteed. 590 

Ten aanzien van rapportage over het aantal kinderen dat onverantwoord wacht op Jeugdzorg heeft 
de Rekenkamer geconstateerd dat hierover op een ondeugdelijke manier gerapporteerd is. Gezien 
het belang hiervan heeft de Rekenkamer besloten dit punt gezamenlijk met een aantal andere 
Rekenkamers landelijk op te pakken en te onderzoeken hoe de rapportage in de overige regio’s 
geschiedt. 595 

Voorts geeft zij aan dat de Rekenkamer in 2010 de Provincie heeft geattendeerd op de risico’s van 
het onderbrengen van de informatievoorziening bij een extern bureau in plaats van bij Bureau 
Jeugdzorg. De gedeputeerde heeft destijds aangegeven daarop actie te zullen ondernemen, rekening 
houdend met de Archiefwet en de Wet bescherming persoonsgegevens. De Rekenkamer heeft geen 
getekende overeenkomst tussen de jeugdzorginstellingen en het externe bureau aangetroffen, noch 600 

waren er in de offerte bepalingen opgenomen ten aanzien van back-upprocedures, eigendom van het 
datawarehouse of bescherming van de gegevens. Dit impliceert dat privacygevoelige gegevens 
zonder bescherming ten aanzien van de beveiliging aan het bureau zijn geleverd. Dit is in strijd met 
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de Wet bescherming persoonsgegevens. Door de Provincie is meegedeeld dat er inmiddels een 
nieuwe overeenkomst is opgesteld. Opvallend in deze overeenkomst is het feit dat het eigendom van 605 

de programmatuur eigendom blijft van het externe bureau. Dit betekent dat, wanneer de 
dienstverlening tussen de jeugdzorginstellingen en het bureau stopt, de rapportages niet meer 
kunnen worden aangeleverd. Op dit moment wordt overleg gevoerd met het bureau over het 
eigendom. De contracten zijn echter reeds getekend. 
Door het Instellingenberaad is voor een concrete invulling van het beschikbaar gestelde bedrag van 610 

1,6 miljoen euro een projectplan ingediend bij de Provincie. 
Er is ook een opmerking gemaakt over de negen indicatoren. Over vijf van deze negen indicatoren 
wordt evenwel reeds geheel of gedeeltelijk door Bureau Jeugdzorg gerapporteerd, waardoor er dus 
sprake is van een overlap. 
 615 

Mevrouw Nunes (PVV) zegt enigszins geschokt te zijn door de situatie. 
 
De heer De Lange (50-Plus) complimenteert de Rekenkamer met het gedegen stuk werk dat zij heeft 
afgeleverd. Ook hij is geschokt door de situatie en hij heeft vragen bij de rol van PS in deze kwestie. 
 620 

De heer Veldhuizen (CU/SGP) spreekt zijn zorg uit over het eigendomsrecht van de gegevens, 
evenals over de toegang tot deze informatie. Spreker informeert waarom de prestatie-indicatoren van 
dit bureau afwijken van landelijke indicatoren. 
 
De heer Leever (ONH) informeert wat de toegevoegde waarde is van het in stand houden van de 625 

aansluiting van de registratie van Bureau Jeugdzorg aan het datawarehouse. 
 
Mevrouw Sacco (SP) verwijst naar de reactie van het Instellingenberaad, die aangeeft gestart te zijn 
met de indicatiestelling en registratie om gedurende de wachttijd het kind goed te volgen. Vindt de 
Rekenkamer dit een effectieve manier om geïnformeerd te blijven? 630 

 
Mevrouw Van Heijst (GroenLinks) informeert op welke wijze de onderhandelingen over het 
eigendomsrecht plaatsvinden. Zij vraagt in hoeverre hier prijskaartjes aan hangen. 
 
De heer Van Liere (PvdD) geeft aan dat sinds 2008 de Wet bescherming persoonsgegevens wordt 635 

overtreden. Wat is de reden van het feit dat de Rekenkamer geen aanbeveling heeft gedaan om dit 
onmiddellijk te herstellen? Daarnaast verwijst spreker naar een brief van het Instellingenberaad, 
waarin zij stelt dat er in materiële zin geen sprake zou zijn van een overtreding, omdat slechts de 
overeenkomst niet zou zijn getekend. Spreker vraagt de Rekenkamer een reactie te geven op deze 
stelling. 640 

 
Mevrouw Gamri (PvdA) verwijst naar de constatering van de Rekenkamer dat de aanbevelingen niet 
zijn uitgevoerd. Zij informeert binnen welke termijn het onderzoek is gestart vanaf het moment dat 
de aanbevelingen bij GS zijn neergelegd. 
 645 

De heer Yurdakul (D66) dankt de Rekenkamer voor haar heldere rapportage. 
In haar eerste aanbeveling stelt de Rekenkamer opnieuw voor de oude aanbevelingen ter hand te 
nemen. Spreker informeert of onderzocht is of dit, in dezelfde context en met dezelfde organisaties, 
nu wel tot verbetering zal leiden. 
Daarnaast vraagt hij zich af wat het nut is om het IPO nu alsnog te betrekken bij het verbetertraject. 650 

Hij acht het onverantwoord nog langer te wachten. 
 
De heer De Wit (VVD) bedankt de Rekenkamer voor het heldere rapport en de mondelinge 
toelichting. Uit de toelichting heeft hij begrepen dat er negen indicatoren zijn opgesteld, waarvan er 
al vijf beschikbaar kunnen worden gesteld door het Bureau Jeugdzorg. Hij informeert of dit 655 

impliceert dat het beschikbaar gestelde bedrag van 1,6 miljoen euro bedoeld is voor de resterende 
vier criteria. 
 
Mevrouw Voetee (Randstedelijke Rekenkamer) moet het antwoord schuldig blijven op de vraag 
waarom de prestatie-indicatoren uit de provinciale rapportages afwijken van landelijke indicatoren. 660 

De Rekenkamer heeft slechts geconstateerd dat er negen indicatoren zijn opgesteld, waarvan er vijf 
overlappend zijn. De toegevoegde waarde van het datawarehouse bestaat derhalve uit die vier 
aanvullende indicatoren die de Provincie per kwartaal gerapporteerd krijgt. 
De Rekenkamer was op de hoogte van het feit dat door Bureau Jeugdzorg in het proces van de 
indicatiestelling een risico-inschatting werd gemaakt. Dit is niet betrokken bij de rapportage. 665 
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De aanbeveling om te herstellen is niet gedaan omdat dit in tegenspraak zou zijn met haar 
aanbeveling om de investering te stoppen. 
Ten aanzien van de brief van het Instellingenberaad geeft zij aan dat in de offerte geen bepalingen 
waren opgenomen over de beveiliging van de gegevens, hetgeen de Wet bescherming 
persoonsgegevens wel vereist. Hierbij moet overigens worden opgemerkt dat er niet is bekeken of er 670 

in de registratie zelf maatregelen zijn genomen ter beveiliging van de gegevens. 
Het verzoek van de Provincie om het onderzoek uit te voeren is in juli 2010 gedaan. Hierna is direct 
een brief aan de gedeputeerde gestuurd, waarop in november 2010 een reactie is gekomen. In 
januari is het onderzoek vervolgens opgepakt. 
 675 

Mevrouw Gamri (PvdA) vraagt of zij hieruit kan concluderen dat de aanbevelingen voor juli 2010 bij 
GS onder de aandacht waren gebracht en dat deze vanaf juli 2010 hadden kunnen worden 
geïmplementeerd. 
 
Mevrouw Voetee (Randstedelijke Rekenkamer) antwoordt dat het rapport in januari 2010 is 680 

uitgekomen. 
Op de vraag van D66 over de uitvoering van de aanbevelingen geeft zij aan dat dit realistische 
aanbevelingen zijn die nog steeds kunnen worden opgepakt. 
 
De heer Yurdakul (D66) licht toe dat hij bedoelde: Waarom zou het nu wel lukken? 685 

 
Mevrouw Voetee (Randstedelijke Rekenkamer) antwoordt dat dit nu wel zou kunnen lukken omdat 
er nogmaals de aandacht op wordt gevestigd. 
Zij benadrukt dat niet het IPO zelf wordt betrokken bij het onderzoek, maar de deelnemers van het 
IPO. 690 

De benchmark gaat over het onverantwoord wachten op jeugdzorg en heeft geen betrekking op de 
indicatoren. 
Een concrete invulling van het bedrag van 1,6 miljoen euro wordt gegeven in het plan dat nu bij de 
Provincie ligt. Of het bedrag dus slechts vier indicatoren oplevert is niet te zeggen. 
 695 

Mevrouw Rienstra (voorzitter Instellingenberaad/ Parlan) krijgt het woord. Zij licht toe bestuurder te 
zijn van Parlan, alsmede voorzitter van het Instellingenberaad en in te willen spreken namens de zes 
Noord-Hollandse jeugdzorgorganisaties. 
Zij geeft aan dat ook de samenwerkende organisaties geschrokken zijn van de uitkomsten van het 
rapport, met name omdat zij het gevoel hadden dat zij tezamen met de Provincie een kwaliteitsslag 700 

aan het maken waren. 
Ieder kind op de wachtlijst is er één te veel, en zeker wanneer zij onverantwoord op die lijst zouden 
staan. Alle inspanningen worden gedaan om de risico’s tot een minimum te beperken. Bureau 
Jeugdzorg maakt bij de aanmelding een risico-inschatting. De organisaties voor jeugd- en 
opvoedhulp houden binnen vijftien dagen na de indicatie een gesprek met kind en ouders, waarin de 705 

risico’s opnieuw worden beoordeeld. Als de benodigde capaciteit niet toereikend is wordt er 
startzorg ingezet. Voor alle kinderen op de wachtlijst wordt een vinger aan de pols gehouden en 
daar waar nodig actie ondernomen. Hier wordt intensief op gestuurd, doch verbeteringen zijn altijd 
mogelijk. De conclusie van de Rekenkamer dat de procedure en de monitoring daarvan meer 
zichtbaar moet worden wordt door het Instellingenberaad gedeeld. Bureau Jeugdzorg komt op korte 710 

termijn met een voorstel hiertoe. Er wordt toegezegd om in gezamenlijkheid te komen tot een 
uniforme procedure over de wijze waarop contact wordt gehouden en hoe dit wordt vastgelegd. 
Ten aanzien van de opmerkingen van de Rekenkamer over de privacy geeft spreekster aan dat bij het 
aangaan van de samenwerking verzuimd is de overeenkomst te tekenen. Zij heeft evenwel kunnen 
constateren dat door partijen de inhoud van de overeenkomst geheel is nageleefd. Hier waren 715 

overigens ook interne afspraken over gemaakt. Spreekster benadrukt dat de privacy nooit in het 
geding is geweest. In de inmiddels getekende overeenkomst zijn de opmerkingen van de 
Rekenkamer meegenomen. 
Het Instellingenberaad hecht grote waarde aan transparante beleids- en managementinformatie. 
Hierbij is gebruik gemaakt van een bureau dat een datawarehouse heeft gebouwd die het mogelijk 720 

maakt om gegevens uit de verschillende basisbestanden te halen en vergelijkbaar te maken. Dit is 
een efficiënte en gebruikelijke werkwijze die tevens kostenbesparend is. Spreekster benadrukt dat 
het externe bureau in opdracht werkt van de organisaties, dat de gegevens afkomstig zijn van die 
organisaties en ook eigendom blijven van die organisaties. De constatering van de Rekenkamer dat 
het ontbreken van goede afspraken over het eigendom van de programmatuur een risico zou kunnen 725 

inhouden, heeft de Instellingenraad ter harte genomen en momenteel is men bezig afspraken 
hierover in het contract vast te leggen.  
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Over het bedrag van 1,6 miljoen euro is helaas een misverstand ontstaan. In het projectvoorstel is er 
voor drie jaar circa 65.000 euro per jaar opgenomen voor het genereren van de gegevens voor de 
rapportages. Daarnaast is er 30.000 euro begroot voor verdere verbetering van de beleids- en 730 

managementinformatie. Voor de verdere invulling van de 1,6 miljoen euro zijn voorstellen ingediend 
met betrekking tot de uitwerking van trajectfinanciering, verbetering van de effectiviteit en het 
toegankelijk maken van de informatie voor gemeenten. 
Inspreekster besluit haar betoog met de opmerking dat het Instellingenberaad grote waarde hecht 
aan betrouwbare en transparante informatie. De aanbevelingen van de Rekenkamer worden door 735 

haar dan ook ter harte genomen. 
 
Mevrouw Schmitz (Bureau Jeugdzorg) is directeur/bestuurder van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. 
Het Bureau Jeugdzorg voelt zich mét de instellingen van het Instellingenberaad aangesproken door 
het rapport van de Rekenkamer en zij neemt dit rapport zeer serieus. 740 

Er wordt intensief gewerkt aan een meerjarig traject ter verbetering van de managementinformatie. 
Ten aanzien van de rapportage over onverantwoord wachten geeft zij aan dat Bureau Jeugdzorg de 
inschatting maakt of kinderen kunnen wachten of niet. Als dit niet het geval is wordt er een startzorg 
geboden. Het oordeel over het onverantwoord wachten is retrospectief bekeken en dit had als 
uitkomst dat er één kind onverantwoord heeft gewacht. Een kerntaak van het Bureau Jeugdzorg is 745 

het inschatten van de risico’s. Zij zal ervoor zorgen dat dit in de toekomst beter navolgbaar is. 
In navolging van voorgaande spreekster benadrukt zij dat het Instellingenberaad eigenaar blijft van 
de gegevens. Dat de informatie in het datawarehouse een dubbeling zou zijn met de bestaande 
informatie is een misverstand. Het datawarehouse is een instrument om het totaal aan gegevens, 
afkomstig uit de verschillende basisregistraties van de instellingen, te koppelen en hieruit informatie 750 

te genereren voor de rapportages. Bureau Jeugdzorg gebruikt die informatie ook voor informatie.  
 
Mevrouw Sacco (SP) maakt uit de toelichting van mevrouw Schmitz op dat er geen sprake zou zijn 
van overlapping, terwijl de Rekenkamer aangeeft dat dit wel het geval is. Zij verwijst voorts naar de 
opmerking dat het Bureau Jeugdzorg ervoor gaat zorgen dat de informatie meer zichtbaar wordt 755 

gemaakt naar buiten toe en vraagt zich af of dit betekent dat het voor het bureau zelf ook niet 
voldoende inzichtelijk was. 
 
Mevrouw Van Heijst (GroenLinks) heeft begrepen dat via het datawarehouse uitwisseling van 
gegevens met de Centra Jeugd en Gezin plaatsvindt. Zij vraagt zich af hoe dit kan als deze het 760 

datawarehouse niet hebben. 
Zij wijst erop dat er een reorganisatie aan komt, waarbij vele taken worden overgeheveld naar de 
gemeenten, en vraagt zich af wat dit betekent voor het datawarehouse. Kan dit worden 
overgedragen? 
 765 

Mevrouw Gamri (PvdA) heeft uit de haar ter beschikking staande informatie begrepen dat de 
datawarehouse in het leven is geroepen vanwege het feit dat de managementinformatie die vanuit 
Bureau Jeugdzorg werd aangeboden, onbetrouwbaar zou zijn. Zij vraagt zich af of, indien dit 
datawarehouse zou worden opgeheven, nog wel betrouwbare informatie te verwachten is. Heeft het 
Bureau Jeugdzorg daar vertrouwen in? 770 

 
De heer Yurdakul (D66) constateert dat beide inspreeksters het rapport en de aanbevelingen van de 
Rekenkamer onderschrijven. Hij wijst er echter op dat deze aanbevelingen reeds lang bij partijen 
bekend waren en vraagt zich dan ook af waarom het ditmaal wel goed zou worden uitgevoerd. 
Verder constateert hij dat de insprekende instanties de conclusies van de Rekenkamer wel zeggen te 775 

delen, maar tegelijkertijd worden deze door hen bestreden. Wie moet hij nu geloven? 
 
De heer Ootjers (CDA) vraagt aan mevrouw Schmitz of zij wekelijks inzage heeft in de stand van 
zaken met betrekking tot de wachtlijsten. 
 780 

De heer De Wit (VVD) merkt op dat beide inspreeksters hebben aangegeven dat men intensief bezig 
is met een kwaliteitsslag van de managementinformatie. In de tussentijd is door de Rekenkamer 
geconcludeerd dat de managementinformatie niet doelmatig is. Het is niet duidelijk of de 
instellingen nu wel de goede dingen doen en of zij die op een goede manier doen. 
Het externe bureau is eigenaar van de programmatuur. Dit brengt een groot risico met zich mee op 785 

het moment dat de samenwerking met dit bureau stopt, hetgeen het geval zal zijn als de taken van 
de Provincie overgaan naar de gemeenten. Op welke wijze is dan nog de juiste informatie te 
verkrijgen? 
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Mevrouw Nunes (PVV) sluit zich aan bij de vraag van de heer De Wit over de programmatuur. De 790 

programmatuur wordt klaarblijkelijk alleen gebruikt door de provincie Noord-Holland en zij vraagt 
zich af waarom er niet voor gekozen is dit in samenspraak met andere provincies te doen, opdat er 
één uniform systeem is voor de toekomst. 
Spreekster verwijst vervolgens naar de opmerking van de inspreeksters dat er ten aanzien van de 
wachtlijsten regelmatig een vinger aan de pols wordt gehouden en zij informeert hoe vaak dit wordt 795 

gedaan. Tot slot vraagt zij hoe inspreeksters er zo zeker van kunnen zijn dat de gegevens nooit op 
straat hebben gelegen. 
 
De heer De Lange (50-Plus) merkt op dat reeds in januari 2010 aanbevelingen zijn gedaan door de 
Rekenkamer. Hij heeft niet de indruk dat hiermee veel is gedaan en concludeert dan ook dat er 800 

ernstige managementfouten zijn gemaakt. Hij vraagt zich af waarom PS er nu vertrouwen in zou 
moeten hebben dat de aanbevelingen worden overgenomen, als dat in het verleden niet is gedaan. 
 
De heer Kardol (CU/SGP) sluit zich aan bij datgene wat door 50-Plus is gezegd. 
Voorts constateert hij dat de set indicatoren die hier gebruikt wordt afwijkt van wat landelijk is 805 

geadviseerd en hij vraagt zich af wat daarvan de reden is. Gezien de toekomstige ontwikkelingen is 
uniformiteit belangrijk. Waarom is hierin geen samenwerking gezocht met andere provincies? In 
hoeverre gebruiken andere provincies een soortgelijk systeem en is het mogelijk om hierbij aan te 
sluiten? 
De contractfout is inmiddels hersteld. In navolging van D66 informeert spreker of erop vertrouwd 810 

kan worden dat een en ander nu wel snel ter hand wordt genomen, gezien de traagheid in het 
verleden. 
 
De heer Leever (ONH) is de Rekenkamer erkentelijk voor het feit dat zij inzichtelijk heeft gemaakt 
hoe het Bureau Jeugdzorg zich manifesteert. Spreker wijst erop dat het hier gaat om een kwetsbare 815 

groep in de maatschappij. Hij zou er de voorkeur aan geven alle bureaucratie aan de kant te zetten 
en te investeren in een eenvoudig, maar helder systeem. Voorts merkt hij op dat hij in de stukken 
geen toekomstvisie heeft aangetroffen, ondanks het feit dat er grote veranderingen op stapel staan 
in verband met de overheveling van taken naar de gemeenten. 
 820 

Mevrouw Schmitz (Bureau Jeugdzorg) geeft aan dat het datawarehouse zodanig is ingericht dat aan 
de hand van de gegevens die uit dat bestand komen metingen kunnen plaatsvinden op de 
indicatoren. In die zin is er geen sprake van overlap. 
Inspreekster zegt de ontstane situatie ten zeerste te betreuren, maar zij spreekt de intentie uit om er 
alles aan te doen om ervoor te zorgen dat het goed komt. Zij benadrukt dat het heel weerbarstige 825 

materie betreft. Alle instellingen hebben hun eigen systemen. Datawarehouse is een manier om de 
gegevens uit die uiteenlopende systemen te koppelen en vergelijkbaar te maken. Om in een 
bestaande situatie die heel heterogeen is over te gaan naar een uniform systeem brengt enorme 
consequenties met zich mee. 
De werkers in de instellingen werken met de wachtlijsten en met de kinderen. De knelpunten zijn 830 

intern helder in beeld en worden wekelijks besproken en maandelijks aan het management 
gerapporteerd. Op dit moment wordt zeer nadrukkelijk nagedacht over de mogelijkheden om het 
systeem zodanig in te richten dat in de toekomst een verbinding met gemeentelijke systemen 
mogelijk is. Het datawarehouse geeft daartoe mogelijkheden. De veronderstelling van de PvdA dat, 
wanneer het datawarehouse zou worden opgeheven, dit een probleem is voor de beschikbaarheid 835 

van correcte informatie is een juiste.  
 
Mevrouw Rienstra (IB/ Parlan) refereert aan de vraag van D66 en geeft aan dat de aanbevelingen 
zeer serieus worden genomen. Aan een aantal aanbevelingen is al gewerkt. Dit is echter niet altijd 
zichtbaar. Als voorbeeld noemt zij het punt dat kinderen onverantwoord lang op de wachtlijst staan. 840 

De zichtbaarheid moet met name in de instellingen zelf goed zijn en effect hebben. Daarnaast moet 
het naar buiten zichtbaar kunnen worden gemaakt. 
Ten aanzien van eigendom en gebruik van gegevens zijn interne afspraken gemaakt met het externe 
bureau. Over het onderdeel programmatuur en infrastructuur is men in gesprek met het bureau en 
dit wordt opgelost.  845 

In andere provincies wordt op een vergelijkbare manier met een bi-tool gewerkt. Op de vraag 
waarom dit niet landelijk is opgepakt geeft zij aan dat er grenzen zijn aan wat mogelijk is en wat tot 
de verantwoordelijkheid behoort. 
Zij licht toe dat het vinger aan de pols houden op verschillende manieren gebeurt. Direct na de 
indicatiestelling vindt een gesprek plaats met ouders en kind. De afdeling Toegang houdt in de 850 

gaten wat er met het kind gebeurt. Op de afdelingen zelf worden voortdurend contacten 



Pagina 16 

 

 16 

onderhouden. Ook vinden er al gesprekken plaats met het kind of met de ouders. Op het moment 
dat er ten aanzien van de wachtlijst een risico wordt gezien wordt de volgorde van de wachtlijst 
meteen veranderd. 
Door verschillende fracties is de vraag gesteld of het Bureau Jeugdzorg het wel goed heeft gedaan. 855 

Inspreekster geeft aan dat men op weg is. Alhoewel veel zaken kunnen worden verbeterd is er in de 
achterliggende periode reeds een kwaliteitsslag gemaakt. Deze zal verder worden doorgezet. 
De aanbevelingen van de Rekenkamer worden zeer serieus genomen. Tot slot biedt spreekster aan 
een keer aan de commissie te laten zien wat het Bureau Jeugdzorg heeft. 
 860 

Mevrouw Nunes (PVV) vraagt hoe weet men zo zeker weet dat de gegevens niet op straat terecht 
zijn gekomen?  
 
Mevrouw Rienstra (IB/Parlan) geeft aan dit niet voor 100% valt te garanderen, maar zij gaat er 
vanuit dat, zolang men hierover niets hoort, dit niet het geval zal zijn. 865 

 
Mevrouw Nunes (PVV) vindt het een zeer kwalijke zaak dat erop wordt gegokt dat de gegevens niet 
op straat zijn gekomen, terwijl men dit niet zeker weet. 
 
Mevrouw Rienstra (Parlan) geeft aan dat zij dit serieus neemt en dat dit ook de reden is dat hierover 870 

andere afspraken zijn gemaakt. 
 
De heer Leever (ONH) heeft geen antwoord gekregen op zijn vraag over de toekomstvisie. 
 
Mevrouw Schmitz (Bureau Jeugdzorg) geeft aan dat het antwoord op de vraag in welk tempo de 875 

overgang van de taken naar de gemeenten zal gaan nog in belangrijke mate bij de politiek ligt. De 
instanties in Noord-Holland bekijken in gezamenlijkheid op welke wijze zij in hun werkwijze al 
kunnen vooruitlopen op de ontwikkelingen. 
 
Eerste termijn 880 

 
De heer De Wit (VVD) geeft aan dat het rapport van de Rekenkamer het Bureau Jeugdzorg negatief 
heeft beoordeeld. Hij brengt in herinnering dat vier jaar geleden een soortgelijke situatie is ontstaan. 
Waar het aan ontbreekt, is het toezicht en de aansturing. De toezichthouder is hierin tekort 
geschoten. Hij adviseert de gedeputeerde om hands-on de rol van toezichthouder op zich te nemen. 885 

Het eigenaarschap, zoals dit nu is geregeld, vindt spreker een onacceptabele situatie. In november 
vindt een evaluatie plaats. Graag wil spreker dan vernemen wat er bereikt is, waarbij tevens een 
vooruitblik wordt geschetst op de transitie richting gemeenten. 
 
De heer Ootjers (CDA) sluit zich deels aan bij de woorden van de voorgaande spreker. Hij geeft aan 890 

het belangrijk te vinden dat de gedeputeerde de rol van toezichthouder op zich neemt. 
Het datawarehouse baart spreker nog zorgen. Hij heeft er weinig fiducie in dat dit op een goede 
manier kan worden overgedragen aan de gemeenten, temeer ook daar de Rekenkamer reeds voor de 
tweede maal heeft aangegeven het onverstandig te vinden daarmee door te gaan.  
Spreker is er voorstander van dat er in november een rapportage komt van wat er gebeurd is, waarbij 895 

tevens naar de toekomst wordt gekeken. 
Tot slot merkt hij op dat er een nieuw plan is ingediend dat nog niet door de Rekenkamer is 
bekeken. Dit plan zou een wijziging kunnen geven in de stellingname van de fractie. Het is dan ook 
wellicht verstandig de Rekenkamer hier spoedig naar te laten kijken.  
 900 

De heer Yurdakul (D66) merkt op dat reeds vier jaar geleden sprake was van een situatie waarbij de 
managementinformatie niet klopte, de Provincie niet de juiste informatie kreeg toegespeeld, er lange 
wachtlijsten waren, et cetera. Er is vier jaar lang erg veel geïnvesteerd om hierin verbeteringen aan te 
brengen. Het rapport van de Rekenkamer leert echter dat dit allemaal weinig zin heeft gehad. Hij 
constateert dat de aanbevelingen uit 2009 onvoldoende zijn uitgevoerd door GS en is van mening 905 

dat GS haar rol ten opzichte van Jeugdzorg niet goed heeft uitgevoerd. 
Er zal nu een tweesporenbeleid moeten worden gevolgd, namelijk enerzijds het op orde krijgen van 
jeugdzorg door het zo spoedig mogelijk uitvoeren van de aanbevelingen en anderzijds het 
voorsorteren op de toekomstige situatie waarbij jeugdzorg wordt ondergebracht bij de gemeenten. 
Spreker refereert aan een motie die hij ooit heeft ingediend over het verkorten van hulptrajecten. 910 

Deze motie is destijds verworpen, doch nu doet de Rekenkamer een soortgelijke aanbeveling. Welke 
afspraken gaat GS maken om dit mogelijk te maken? Voorts geeft hij aan dat ook het veld anders 
moet worden ingericht en de onderlinge afhankelijkheid van organisaties moet worden vermeden. 
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Ook vindt hij dat het monopolie van Bureau Jeugdzorg ten aanzien van indicering en coördinatie van 
jeugdzorg nader bekeken moet worden. 915 

Tot slot geeft spreker aan dat het betrekken van het IPO onnodig is en hij pleit ervoor dit achterwege 
te laten. 
 
Mevrouw Gamri (PvdA) zegt dit dossier vanuit twee invalshoeken te hebben benaderd, te weten 
vanuit het oogpunt van de kinderen en ouders, en anderzijds vanuit de optiek van de zorgverleners. 920 

Spreekster is diep geraakt door de nu voorliggende situatie en zeer bezorgd voor de toekomst. 
Zij vindt het onacceptabel dat de zeven aanbevelingen van de Rekenkamer een jaar lang niet zijn 
uitgerold. Het verhaal van het datawarehouse vindt zij onbegrijpelijk. Zij vraagt GS te komen met een 
tweetal scenario’s, één met het datawarehouse en één zonder, opdat de commissie tot een gedegen 
afweging kan komen. Vervolgens vraagt spreekster GS om naar de toekomst toe niet alleen te kijken 925 

naar procedures, maar ook naar de kwaliteit van de jeugdzorg die er wordt geleverd. 
In navolging van voorgaande sprekers vraagt zij de gedeputeerde om het dossier jeugdzorg stevig te 
omarmen en haar rol als toezichthouder goed in de gaten te houden. 
Spreekster geeft voorts aan het zeer te betreuren dat in de media wederom een negatief beeld is 
ontstaan van de jeugdzorg Noord-Holland. Zij spreekt de hoop uit dat dit negatieve beeld vanaf nu 930 

zal kunnen worden omgevormd in een positieve. 
Tot slot merkt zij nog op blij te zijn dat de kinderen individueel niet door dit soort zaken worden 
beschadigd en zij complimenteert de verzorgers en begeleiders hiermee. 
 
De heer Van Liere (PvdD) complimenteert de Rekenkamer met haar heldere rapport. De 935 

aanbevelingen worden door de fractie onderschreven, met dezelfde kanttekening als door D66 
gemaakt over het betrekken van het IPO. 
Spreker zegt geschrokken te zijn van de inhoud van het rapport en het feit dat er zo weinig 
aantoonbaar is gedaan met de aanbevelingen. Hij acht dit onacceptabel. 
Sinds 2008 is formeel de Wet bescherming persoonsgegevens overtreden, hetgeen een ernstige zaak 940 

is. Spreker is blij te horen dat naar alle waarschijnlijkheid de gegevens niet op straat liggen, maar hij 
constateert dat het risico wel altijd aanwezig is geweest. Voorts geeft spreker aan het persbericht 
van GS niet geruststellend te vinden. Hierin staat dat men geleerd heeft van de kritiek, doch dit blijkt 
nergens uit. Ook vermeldt het persbericht dat de kwaliteit van de jeugdzorg niet in gevaar is. 
Spreker vraagt zich af waarop GS dit baseert, gezien het feit dat de kwaliteit van de 945 

informatievoorziening nu juist ter discussie staat. De reactie van GS op de aanbeveling van de 
Rekenkamer over risicoanalyse en risicobeheersing stelt niet gerust, noch het feit dat nadere 
afspraken nodig zijn omdat zaken niet goed geregeld zijn. 
De aanbevelingen van de Rekenkamer dienen zo spoedig mogelijk worden opgevolgd. 
Spreker zegt blij te zijn met een rapportage in november, maar pleit ervoor reeds meteen na het 950 

zomerreces al een plan van aanpak te krijgen, waaruit blijkt wat er in de afgelopen tijd al gebeurd is. 
Voor wat betreft het datawarehouse vraagt hij zich af of een dergelijke overheidstaak wel thuishoort 
bij een extern bureau. Tot slot verwijst spreker naar de aanbeveling over eenduidige definities en hij 
vraagt toe te lichten wat GS bedoelt met de opmerking dat de regeldruk niet mag toenemen. 
 955 

Mevrouw van Heijst (GroenLinks) geeft aan dat het dossier jeugdzorg een heikel en moeilijk dossier 
is. Zij sluit zich in grote lijnen aan bij de inbreng van voorgaande sprekers. Zij onderschrijft het 
betoog van de heer Yurdakul over de vorige periode en voegt hieraan toe dat er in de vorige 
Statenperiode sprake was van een veelheid aan problemen, zoals lange wachtlijsten, onduidelijkheid 
in wachtlijsten, slechte bedrijfsvoering, de forse huur van een te glossy pand en andere zaken. Het 960 

gaat hier om zorg, om kinderen die geholpen moeten worden en om ouders die begeleid moeten 
worden. Daarnaast gaat het ook om geld. 
Spreekster spreekt haar verbazing uit over de tekening van het contract met het externe bureau, 
voordat deze commissie over de kwestie gesproken heeft. 
De fractie sluit zich aan bij het advies van de statengriffie met betrekking tot aanbeveling 1. 965 

Alhoewel zij in eerste instantie kon instemmen met afspraken in IPO-verband, is zij het nu ook met 
voorgaande sprekers eens dat dit een bureaucratisch orgaan is. Over de TWIN-H projecten heeft zij 
twijfels en dit zal nog binnen de fractie worden besproken.  
 
Mevrouw Sacco (SP) constateert dat GS in onvoldoende mate haar regierol heeft uitgevoerd. Ook 970 

heeft zij verzuimd om vooraf goede afspraken te maken waarop zij die rol had kunnen uitvoeren. 
Spreekster dringt er bij de gedeputeerde op aan om, zodra de aanbevelingen uitgevoerd gaan 
worden, goede afspraken te maken. 
Zij vindt het voorts wenselijk om na te gaan waar het precies aan gelegen heeft dat de aanbevelingen 
niet zijn uitgevoerd. Ook constateert zij dat GS de aanbeveling van de Rekenkamer over de invoering 975 
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van het datasysteem naast zich heeft neergelegd. 
De fractie pleit ervoor alle aanbevelingen te volgen, met inbegrip van de aanbeveling om op landelijk 
niveau een uniform informatievoorziening af te dwingen bij het Rijk. 
 
De heer Yurdakul (D66) interrumpeert en vraagt zich af wat het kind en het gezin heeft aan die 980 

eenduidigheid van het informatiesysteem. 
 
Mevrouw Sacco (SP) geeft aan dat natuurlijk de manier waarop de individuele hulpverlener naar 
kinderen kijkt heel belangrijk is, maar daarnaast heeft men ook een goed registratiesysteem nodig. 
Sommige gemeenten zullen de zelfstandigheid goed aankunnen, maar anderen zullen nog een 985 

leerproces moeten doorlopen of een samenwerking aangaan. Dit maakt het allemaal duurder en 
wellicht ondoelmatig. Spreekster denkt dat dit vooralsnog wel in IPO-verband moet plaatsvinden. 
 
De heer Leever (ONH) heeft geen goed woord over voor de wijze waarop door een instantie, die 
kansarme kinderen perspectief en een toekomst moet bieden geven en daarvoor veel geld van de 990 

Provincie ontvangt, wordt omgegaan met de mogelijkheden en de middelen die zij heeft. 
Spreker is bijzonder content met het rapport van de Rekenkamer en dringt er bij GS op aan om de 
aanbevelingen alsnog over te nemen en uit te voeren en de commissie regelmatig te informeren over 
de voortgang. Hij spreekt de hoop uit dat er in de komende periode duidelijke verbetering te 
constateren zal zijn. 995 

 
De heer Kardol (CU/SGP) kan in grote lijnen onderschrijven wat er al door de overige fracties is 
gezegd, maar wil toch benadrukken dat er in de achterliggende periode, met name in de eerste helft 
van de vorige periode, wel degelijk vooruitgang is geboekt op het dossier jeugdzorg. 
Spreker vindt het belangrijk dat de aanbevelingen worden overgenomen. Hij is voorts van mening 1000 

dat veel vormen van jeugdzorg bij gemeenten thuishoren, maar dat dit in bepaalde gevallen een 
meer specialistische benadering behoeft. De gemeenten zullen in de toekomst moeten uitzoeken 
hoe dit moet plaatsvinden. 
Bij de start van het project rond datawarehouse heeft de fractie ervoor gepleit dit in gezamenlijkheid 
met andere provincies te doen. Dit is niet gehonoreerd. Het zal evenwel altijd nodig zijn om middels 1005 

een soortgelijk systeem als datawarehouse de gegevens vanuit de diverse systemen te koppelen. 
Spreker benadrukt dat het voorliggende dossier een heel belangrijk dossier is en hij roept de 
gedeputeerde op hier als toezichthouder goed naar te blijven kijken en snelheid te betrachten bij de 
uitvoering van de aanbevelingen. 
 1010 

De heer De Lange (50-Plus) kan zich vinden in veel van wat er al gezegd is. Hij constateert dat er 
zowel op het vlak van management als op het vlak van toezichthouder ernstige fouten zijn gemaakt. 
De aanbevelingen van de Rekenkamer dienen onverkort te worden doorgevoerd. 
Spreker constateert voorts dat een tijdschema ontbreekt en wil per aanbeveling exact een tijdpad 
kunnen zien, opdat de verantwoordelijken hierop kunnen worden afgerekend. 1015 

 
Mevrouw Nunes (PVV) heeft weinig toe te voegen aan al datgene wat er al is gezegd. Wel wil zij 
reageren op de vraag van D66 wat kinderen in Noord-Holland hebben aan een uniform systeem. Zij 
denkt dat het wel degelijk in het belang van het kind is om dit in gezamenlijkheid goed te regelen. 
Deze uniformiteit is er al in nagenoeg alle andere vormen van zorg.  1020 

Spreekster zegt geshockeerd te zijn over de mate van het falen van het bestuur en het toezicht. Zij 
noemt hierbij als voorbeeld het feit dat de informatie op straat ligt. Zij sluit zich aan bij de 
opmerking van de vorige spreker over het ontbreken van een tijdschema en zij pleit ervoor om een 
maandelijkse rapportage te ontvangen over de stand van zaken. 
 1025 

Mevrouw Gamri (PvdA) vraagt zich af waarop de opmerking van de PVV dat de informatie op straat 
zou liggen is gebaseerd. 
 
Mevrouw Nunes (PVV) merkt op dat de gegevens op geen enkele wijze zijn beschermd, dus 
iedereen kan eraan komen. 1030 

 
Mevrouw Sweet (gedeputeerde) dankt de Randstedelijke Rekenkamer voor haar aanbevelingen en de 
commissie voor de gedane suggesties. 
Zij geeft aan blij te zijn om aan de vooravond van de bestuursperiode geconfronteerd te zijn met de 
werkelijke stand van zaken, opdat zij zaken ter hand kan nemen. Er is werk aan de winkel. Zij geeft 1035 

toe dat GS in haar rol als toezichthouder heeft gefaald. Zij vindt het heel belangrijk een vinger aan de 
pols te houden en zij is dan ook voornemens om de commissie in haar volgende vergadering kennis 
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te laten nemen van een voortgangsmonitor. 
De zorg over de privacygevoelige informatie deelt zij. Het is belangrijk om zaken goed vast te leggen 
en hiertoe is in de afgelopen periode een overeenkomst opgesteld en getekend. Ook is er kritisch 1040 

gekeken naar het eigendomsrecht en hiervoor wordt in de komende tijd een oplossing gezocht. 
Voorts is geconstateerd dat ook andere provincies met het datawarehouse-systeem werken. Het is 
dan ook wenselijk om te komen tot een gestandaardiseerd en geüniformeerd systeem. Het landelijke 
systeem is echter nog in ontwikkeling en op dit moment nog niet betrouwbaar. Zij doet de 
toezegging om de suggestie van de PvdA om met twee scenario’s te komen over te nemen. 1045 

Er ligt momenteel een nieuw plan met betrekking tot de inzet van de 1,6 miljoen euro. Het is 
belangrijk dit heel kritisch te toetsen. De gedeputeerde wil ten aanzien van dit dossier de grootste 
zorgvuldigheid betrachten. Het gaat immers om een kwetsbare werksoort en om de veiligheid van 
kinderen. Ook is het erg belangrijk om zorg te dragen voor een zorgvuldige overdracht naar de 
gemeenten toe. Gezien het belang van de komende fase in dit dossier doet zij de toezegging om de 1050 

komende periode het onderwerp veelvuldig met de commissie te zullen bespreken. 
De opmerking van D66 dat, naast aspecten als het inkorten van de wachtlijsten, ook het aspect 
innovatie zal moeten worden meegenomen wordt door de gedeputeerde ondersteund. 
Zij maakt voorts melding van een werkbezoek dat zij gisteren heeft gebracht aan het Bureau 
Jeugdzorg in Alkmaar. Zij heeft geconstateerd dat de medewerkers aldaar bijzonder gemotiveerd 1055 

zijn. Daar ligt het niet aan. Zij zegt toe haar toezichthoudende en regisserende rol uiterst serieus te 
nemen. Alle zeven aanbevelingen van de Rekenkamer, evenals de aanvullende aanbevelingen, zullen 
op een rijtje worden gezet en de commissie zal aan de hand van een tijdschema adequaat worden 
geïnformeerd over de resultaten. 
 1060 

De voorzitter concludeert dat de commissie de aanbevelingen 1 en 2 overneemt en instemt met het 
agenderen in de commissie van de bespreking inzake het al dan niet voortzetten van de Twin-H 
investering, conform behandelvoorstel. 
 
De heer Yurdakul (D66) zegt blij te zijn dat reeds op 7 juli 2010 nader over het onderwerp wordt 1065 

gesproken. Hij voegt hieraan toe dat het tijdschema en de resultaatformuleringen hierbij reeds 
dienen te zijn opgenomen. Tevens dient te worden nagedacht over een vorm van geobjectiveerde 
monitoring. Tot slot vraagt spreker een tweede traject uit te zetten, een soort oriëntatie op de 
toekomst ten aanzien van de decentralisatie van taken. 
 1070 

Mevrouw Sweet (gedeputeerde) benadrukt dat er zeker sprake is van een tweesporenbeleid, waarbij 
enerzijds versterking van de informatiepositie wordt voorgestaan en anderzijds het zetten van 
stappen om met gemeenten en andere partijen tot een goede transitie te komen. 
 
6. Notitie Jeugdzorg: Agenda van de toekomst 1075 

 
Dit agendapunt is vervallen, daar de notitie nog niet beschikbaar is voor bespreking in de 
commissie. Deze zal naar verwachting in oktober of november alsnog worden geagendeerd. 
 
7. Auditrapport Opvolging 1080 

 
Mevrouw Van Rooij (PvdA) geeft aan dat het voorliggende stuk betrekking heeft op de status van de 
audit per 1 januari 2011. Inmiddels is het een half jaar later. Zij gaat er vanuit dat deze rapportage 
tweemaal per jaar zal plaatsvinden en zij acht het zinvol om de volgende keer de informatie wat 
sneller te ontvangen, ter voorkoming dat de informatie inmiddels is achterhaald. 1085 

 
Mevrouw van Heijst (GroenLinks) zegt zeer content te zijn met de rapportage, maar sluit zich aan 
bij de woorden van de vorige spreekster over de tijdige beschikbaarheid van de informatie. Zij 
verwijst vervolgens naar hetgeen er over de kunstwerken is vermeld op pagina 7. Er zou een 
inventarisatie worden gemaakt, maar deze blijkt nog niet te zijn afgerond. Wanneer is deze te 1090 

verwachten? 
 
De heer Leever (ONH) vindt de audit een transparate controle en een regelmatige verantwoording 
over openstaande projecten en kan zich vinden in de strekking van de voorliggende nota. 
 1095 

De heer Holthuizen (50-Plus) vindt de rapportage een prima stuk. Hij informeert of het de bedoeling 
is dat het in de verschillende commissies wordt behandeld, gezien het feit dat het onderwerpen 
bevat die in vakcommissies thuis horen.  
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Mevrouw Kaamer van Hoegee (VVD) vindt de voorliggende rapportage eveneens een overzichtelijk 1100 

stuk. Voor het overige sluit zij zich aan bij de opmerking van de PvdA over het moment van 
rapportage. 
 
De heer Ootjers (CDA) geeft aan de rapportage eveneens een overzichtelijk en waardevol stuk te 
vinden. 1105 

 
De heer Yurdakul (D66) sluit zich aan bij eerdere sprekers voor wat betreft de helderheid van de 
rapportage. Hij gaat er vanuit dat dit document is opgesteld door de concerncontroller en er 
derhalve is gekeken in hoeverre er opvolging is gegeven aan de diverse verbeterpunten. Spreker 
merkt voorts op dat het statusoverzicht per juli 2010 meer afgeronde zaken laat zien dan het 1110 

overzicht per 1 januari 2011 en hij vraagt dit nader toe te lichten.  
 
De heer Remkes (CvdK) beaamt dat de rapportage tweemaal per jaar plaatsvindt. 
Hij wijst erop dat de rapportage gedateerd is 29 maart 2011. Hij vermoedt dat de transitiefase van 
beide Statenperiodes er de oorzaak van is dat het wat later geagendeerd is. In de toekomst zal hier 1115 

aandacht aan worden gegeven. 
De inventarisatie van de kunstwerken zal ultimo 2011 gereed zijn, zoals in het document is 
aangegeven. Op de vraag van de heer Ootjers over de vakcommissies geeft hij aan dat het systeem 
van de audit bij deze commissie thuishoort. Dit laat onverlet dat het soms wenselijk kan zijn 
bepaalde onderwerpen mee te nemen naar de desbetreffende vakcommissies. 1120 

 
De heer Ootjers (CDA) concludeert hieruit dat het document naar alle Statenleden wordt gestuurd. 
 
De heer Remkes (CvdK) beaamt dit. 
 1125 

De heer Nieboer (auditer) geeft aan dat in de audit ook de rapporten van de Randstedelijke 
Rekenkamer en van de externe accountant worden meegenomen. De eerste informatie is evenwel 
afkomstig vanuit de organisatie. Er wordt een plausibilteitscheck gedaan en een aantal gerichte 
deelwaarnemingen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de check op de voortgang van een 
aanbeveling wordt gedaan op grond van de reactie van GS. Dit kan soms afwijken van de 1130 

oorspronkelijke aanbeveling in het rapport. 
Op de vraag van de heer Yurdakul geeft hij aan dat het statusoverzicht betrekking heeft op het 
aantal acties in het halfjaar voorafgaand aan de datum van rapportage. 
 
8. Voortgang programma Een Nieuw Huis 1135 

 
Mevrouw Kaamer van Hoegee (VVD) geeft aan dat alles wat in dit rapport staat reeds de vorige keer 
is besproken. 
 
De heer Ootjers (CDA) sluit zich hierbij aan. 1140 

 
De heer Yurdakul (D66) sluit zich hierbij aan. Hij heeft echter nog een opmerking ten aanzien van 
de intentieovereenkomst met de gemeente Haarlem en over de prijzen van de parkeerplaatsen die 
worden teruggehuurd. Ziet de portefeuillehouder een mogelijkheid om een benchmark te maken 
over gangbare prijzen in de markt? 1145 

 
Mevrouw Van Rooij (PvdA) maakt een compliment over de zorgvuldige procedure die naar 
omwonenden wordt gevoerd. Zij refereert aan de eerder aangekondigde bodemprocedure bij de 
Raad van State en constateert dat de bewoners het bezwaar hebben ingetrokken. Zij informeert naar 
de reden hiervan. 1150 

 
Mevrouw Grooten (GroenLinks) heeft nog een drietal opmerkingen. Ten eerste verwijst zij naar de in 
de vorige vergadering besproken aanbesteding van het gebouw Dreef. Is hier een motie van de PvdA 
aangenomen?  
Zij verwijst naar een passage over de investeringsraming op pagina 10, alwaar wordt verwoord dat 1155 

deze ontwikkelingen op termijn positieve gevolgen kunnen hebben, en zij informeert op welke 
termijn dit wordt verwacht. 
Tot slot brengt zij de subsidie van Agentschap NL ter sprake. Welk bedrag verwacht de Provincie 
daadwerkelijk te krijgen? Is het niet plaatsen van de zonnepanelen meegenomen in de subsidie die 
dan wellicht wordt misgelopen? 1160 
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De heer Leever (ONH) vindt het belangrijk om te weten of de werkzaamheden en de budgettering in 
de pas blijven lopen met de planning en om adequaat geïnformeerd te worden. Hij vraagt de 
portefeuillehouder deze toezegging te doen. 
 1165 

De heer Holthuizen (50-Plus) zegt content te zijn met de plannen die gepresenteerd zijn. Hij noemt 
dit een goede ontwikkeling ten opzichte van het verleden. De financiën dienen goed in de gaten 
worden gehouden. 
Ten aanzien van het parkeren merkt hij op dat de grotere parkeergarage leidt tot een ander beheer, 
omdat de gemeente Haarlem daarbij betrokken is. Het is duidelijk geworden dat er een gebouwtje 1170 

moet komen en hij spreekt de hoop uit dat de doorzichten behouden blijven. 
 
De heer Remkes (CvdK) geeft aan dat deze overzichten eens per kwartaal worden verstrekt, opdat 
de commissie de ontwikkelingen adequaat kan volgen. 
De door mevrouw Van Rooij aangehaalde procedure bij de Raad van State was niet haalbaar. 1175 

Er heeft een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden, waarbij een tweetal onderwerpen aan de orde 
kwam. Het ging onder meer over de placering van de ingang van de parkeergarage. Kennelijk zou er 
aanvankelijk een gebouwtje voor het provinciehuis worden geplaatst, maar dit wordt nu een glazen 
huisje tegen het provinciehuis aan. Hierover werd door de bewoners genuanceerd gedacht. Het 
tweede onderwerp betrof de inrichting van de griffietuin en het kappen van bomen. Door de 1180 

architect is de suggestie gedaan om meer bomen van kleinere omvang aan te kopen en in het park 
daarachter te plaatsen.  
Ten aanzien van de intentieovereenkomst met de gemeente Haarlem zegt de portefeuillehouder toe 
wat informatie te zullen opvragen over vergelijkende prijzen. 
Er is niet gezegd dat er een motie van de PvdA over dit project is aangenomen. Het betrof een meer 1185 

algemene motie. Het vorige college heeft aangegeven dat die motie niet op die manier wordt 
uitgevoerd. 
Spreker zegt enige terughoudendheid te willen betrachten ten aanzien van het noemen van een 
termijn waarop de resultaten zichtbaar zullen worden. Ten aanzien van Agentschap NL is de 
verwachting dat alles wordt binnengehaald. 1190 

 
De heer Yurdakul (D66) geeft aan dat er een tentoonstelling wordt voorbereid, zoals aangegeven op 
pagina 5, en hij informeert of deze ook door externen worden bezocht, waarbij aandacht kan worden 
gegeven aan duurzaamheidsmaatregelen en dergelijke. 
 1195 

De heer Remkes (CvdK) antwoordt dat het voor iedere burger toegankelijk is. Hij wijst erop dat 
dergelijke informatie tijdens de bewonersavonden wordt verstrekt. 
 
 
C-agenda 1200 

 
Stukken ter informatie 
 
Mevrouw De Rooij (PvdA) wil de bibliotheek voor een volgende keer geagendeerd hebben, omdat er 
sprake is van een overzichtsdossier. 1205 

 
De heer Schraal (CDA) merkt op dat in de laatste vergadering van de commissie SI, op 2 februari 
2011, al uitgebreid over dit dossier is gesproken in een rondetafelconferentie met 
vertegenwoordigers van bibliotheken en gemeentebestuurders (opm. zie het verslag dat op verzoek 
van commissieleden op de C agenda is geplaatst van 16 juni 2011) en vindt het niet nodig om hier 1210 

nu de volgende vergadering alweer over te gaan praten.  
 
De voorzitter meldt dat Gedeputeerde Staten een overdrachtsdossier heeft gemaakt. De griffier 
stuurt het de commissie toe bij de volgende zending. 
 1215 

9. Rondvraag en Sluiting 
 
 Rondvraag de heer Remkes 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 1220 

 
 Sluiting 
De voorzitter dankt allen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.45 uur. 
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