
 
Amersfoort, 19 maart 2007  

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort 

 

Overeenkomstig artikel 43 van het Reglement van Orde van de raad wil ik graag de volgende 

vragen aan het College van B en W stellen: 

 

Toelichting 

Onlangs verscheen de studie ‘Het opgeblazen bestuur – een kritische kijk op de provincie’, 

uitgevoerd door de bestuurskundige Klaartje Peters. In de studie wordt de voortgaande drang 

naar zelfprofilering door de provincies belicht, inclusief de consequenties die daaruit 

voortvloeien ten aanzien van de uitvoering van gemeentelijke taken. Klaartje Peters 

constateert dat de provincies nieuwe taakvelden innemen zonder hiervoor over voldoende 

bevoegdheden en structurele middelen te beschikken. Zij schrijft onder meer: ‘…terreinen 

waar provincies zich op hebben begeven: sociale veiligheid, plattelandsbeleid, integraal en 

preventief jeugdbeleid, loverboys-beleid en huiselijk geweld.’ Het is slechts een kleine greep 

uit de nieuw toegeëigende provinciale taken. De vele voorbeelden in de studie zijn 

weerzinwekkend. 

Omdat de provincies wel over ambities, maar niet over structurele middelen beschikken, 

wordt veelal gekozen voor de projectvorm. Gemeenten hebben menigmaal te weinig geld om 

op een noodzakelijke schaal te investeren in sociaal beleid. ‘Dat betekent dat ze extra 

middelen die de provincie biedt voor gemeentelijke projecten moeilijk kunnen negeren. Maar 

in plaats van de middelen te kunnen besteden volgens de lokaal vastgestelde prioriteiten 

moeten ze deze uitgeven aan zaken die passen binnen de provinciale doelstellingen, volgens 

de richtlijnen van de provincie. Bovendien moeten ze menskracht vrijmaken voor het indienen 

van projectaanvragen en het verantwoorden, tussentijds en achteraf, van de manier waarop 

projectgelden zijn besteed.’ 

Klaartje Peters constateert dat door de projectmatige inzet van provinciegelden incidenteel 

geld wordt vrijgemaakt voor structurele problemen. Veel provinciale projecten hebben een 

pilotstatus, eventuele vervolguitgaven komen ten laste van de gemeentelijke begroting. Deze 

gang van zaken is recentelijk ernstig bekritiseerd door de Raad voor het openbaar bestuur en 

de Raad voor financiële verhoudingen. Deze constateren dat het provinciaal optreden de 

beleidsruimte van de gemeente beperkt. De vorige minister van BZK, de heer Remkes, merkte 

enkele jaren geleden hierover op: ‘Wat ik nu regelmatig zie, zijn gedeputeerden die “leuke 

dingen voor de mensen”doen, bijvoorbeeld in de vorm van sociale projecten in de stad. Ik 

begrijp wel hoe dat komt: in de ijver om aan de burgers te bewijzen  dat de provincie er toe 

dóet, loopt men zichzelf soms voorbij.’ 

Kort en goed: door de provinciale profileringdrang en het ‘tegen diensten vrijhouden’ van 

gemeenten door incidentele projectsubsidies, staat de beleidsvrijheid van gemeenten en dus 

van gemeenteraden onder druk. Dit leidt tot de volgende vragen: 

 

1. Kan het College van B en W een overzicht geven van beleidsprojecten welke de 

afgelopen twee jaar door de provincie zijn geïnitieerd en waaraan de gemeente 

Amersfoort heeft deelgenomen? 

 

2. Kan het College van B en W meedelen hoeveel middelen het voor deze projecten van 

het provinciaal bestuur heeft ontvangen? 

 

3. Kan het College van B en W meedelen hoeveel middelen de gemeente zelf voor de 

uitvoering van deze projecten beschikbaar heeft moeten stellen, rechtstreeks en 

indirect via extra personele kosten? 



 

4. Kan het College van B en W opgeven welke van de provinciale projecten  binnen het 

feitelijke takenpakket van de gemeente vielen? 

 

5. Kan het College van B en W meedelen hoeveel van deze projecten uiteindelijk hebben 

geleid tot structurele uitgaven en wie voor de dekking hiervan (Rijk, provincie of 

gemeente) heeft zorggedragen? 

 

6. Is het College van B en W het met vraagsteller eens dat de toenemende 

profileringdrang van de provincie een aantasting kan vormen voor de gemeentelijke 

beleidsvrijheid? 

 

7. Is het College van B en W bereid om al zijn ambtenaren die regelmatig betrokken zijn 

bij de uitvoering van provinciaal beleid in het bezit te stellen van de studie ‘Het 

opgeblazen bestuur, en kritische kijk op de provincie’ (ISBN 978 90 8 506 4 008)? 

 

 

Raphaël Smit 


