Fractiejaarverslag 2011

Woord vooraf
D66 Zuid-Holland is een van de grote winnaars van de verkiezingen van 2 maart 2011. Wij
vervijfvoudigden van 1 naar 5 zetels. Na een fantastische campagne zijn wij weer een
factor geworden waarmee rekening moet worden gehouden. Na de verkiezingen werd al
snel duidelijk dat D66 na twintig jaar weer bestuursverantwoordelijkheid wilde en kon gaan
dragen in Zuid-Holland.
De onderhandelingen hebben geleid tot een coalitie die op het eerste gezicht niet
vanzelfsprekend lijkt: VVD, CDA, D66 en SP. D66 is verheugd dat deze coalitie tot stand is
gekomen. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat we in deze coalitie belangrijke doelen
kunnen bereiken die met andere coalities niet haalbaar waren geweest.
D66 kiest ervoor om aan te pakken en
het is daarbij noodzakelijk dat wij daarbij
eerlijk zijn over wat de overheid wel en
vooral ook niet kan. Voor ons is het
uitgangspunt datgene waar wij als partij
bekend om staan, zoals bijvoorbeeld
onze visie op het openbaar bestuur.
Bestuurslagen moeten zich richten op
die taken waar zij een duidelijke
meerwaarde hebben. Die visie op het
openbaar bestuur, die ook is terug te
lezen in ons coalitieakkoord, heeft het
afgelopen jaar geleid tot nadenken,
De nieuwe fractie
heroverwegen en beslissen over wat
voorheen vanzelfsprekende provinciale taken leken. Waar levert de provincie nu echt een
meerwaarde? Dat zijn de keuzes waar de Statenfractie deze periode met veel zin en
energie mee aan de slag is gegaan.
Alles wat de fractie het afgelopen jaar heeft gedaan, is gericht op een groenere en meer
leefbare provincie. Zo vraagt D66 continu aandacht voor het beschermen en beheren van
recreatiegebieden. Er is fors meer geld voor groen vrijgemaakt en wanneer er in de drukke
randstad een weg aangelegd moet worden, maakt D66 zich hard voor een goede
inpassing en groene compensatie. Wat nu wordt gebouwd moeten mensen over 100 jaar
ook nog mooi en logisch vinden.
In dit jaarverslag geven wij u een kijkje in de keuken van de fractie. Wat hebben wij het
afgelopen jaar gedaan? Wat was onze inzet in de debatten? En misschien wel als
belangrijkste: wat is er bereikt? Uiteraard kunnen wij ook in dit jaarverslag niet uitputtend
zijn, maar de hoogtepunten vindt u hier in elk geval terug. Mocht u naar aanleiding van het
jaarverslag nog vragen hebben, ideeën willen aandragen bij de fractie of eens een keer
een fractievergadering willen bijwonen, neemt u dan vooral contact met ons op. Op
www.d66zuidholland.nl leest u precies hoe.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Geertjan Wenneker
Fractievoorzitter D66 Zuid-Holland
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Terug in het college
2 maart 2011. Na een intensieve verkiezingscampagne waarbij D66 Zuid-Holland een
groot aantal vrijwilligers op de been heeft weten te brengen, druppelen vanaf 21 uur de
eerste peilingen en uitslagen binnen. Al snel blijkt dat de hoge verwachtingen zijn
waargemaakt. De D66 Statenfractie groeit aanzienlijk. De eindstand blijft uiteindelijk
steken op een fractie van vijf: een ervaren rot en vier jonge honden.
3 maart 2011. Na een korte nacht komt de nieuwe fractie om 10 uur ‘s ochtends voor een
eerste keer in de nieuwe samenstelling bijeen. Het is vroeg, de oogjes zijn klein, maar de
sfeer zit er goed in. D66 is een van de grote winnaars van de verkiezingen en is een factor
geworden waarmee in de onderhandelingen rekening moet worden gehouden. De inzet
wordt al snel duidelijk: D66 streeft ernaar voor het eerst in twintig jaar weer deel uit te
maken van het Zuid-Hollandse college.
De verkiezingsuitslag was geen eenvoudige. Een aantal voor de hand liggende
combinaties, waaronder een afspiegeling van de landelijke gedoogcoalitie, bleken
cijfermatig niet haalbaar. Andere coalities werden door partijen bij voorbaat al uitgesloten
omdat deze op inhoudelijke bezwaren stuitten. De informatieperiode verliep dan ook
moeizaam. Alle denkbare opties zijn onder leiding van informateur Bruno Bruins (VVD)
uitgebreid verkend. Pas op 29 maart werd duidelijk dat misschien wel de minst verwachte
combinatie van partijen inhoudelijke onderhandelingen zou starten: VVD, CDA, SP en
D66.
Lees meer: advies van de informateur
De inhoudelijke onderhandelingen
verliepen een stuk sneller. In drie weken
tijd wisten de onderhandelaarsteams
(twee personen per partij) het eens te
worden over een hoofdlijnenakkoord,
waarop een heel duidelijk D66-stempel
staat. Onderhandelaars Geertjan
Wenneker en Han Weber sleepten onder
meer €100 miljoen aan extra
investeringen voor groen rondom de
steden uit de onderhandelingen en ook
nog eens €100 miljoen voor de
ruimtelijke inpassing van de
Het onderhandelingsteam
Rijnlandroute. Best bijzonder in tijden van
grote bezuinigingen. De vier coalitiepartners hebben namelijk ook afgesproken om de
totale provinciale begroting in vier jaar tijd met 20% omlaag te brengen en het takenpakket
van de provincie Zuid-Holland aanzienlijk te verkleinen. De focus van de provincie ligt de
komende jaren overduidelijk op het verbeteren van de leefomgeving van alle ZuidHollanders.
Onderhandelen is natuurlijk een proces van geven en nemen en ook voor D66 zitten er
punten in het coalitieakkoord die wij liever anders hadden gezien. Zo worden er de
komende jaren nauwelijks stappen gezet naar een andere bestuurlijke indeling van de
Randstad. Het aantal gemeentelijke herindelingen is beperkt en ook de Randstadprovincie
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blijft - mede door toedoen van het kabinet - nog een verre stip op de horizon. Ook zijn wij
er helaas niet in geslaagd om de Rijnlandroute uit de Oostvlietpolder te houden. Gelukkig
hebben wij nog wel een flinke vinger in de pap bij de inpassing van die nieuwe weg.
Al met al was de fractie zeer tevreden over het onderhandelingsresultaat. Zij kon dan ook
volmondig instemmen met het bereikte resultaat. Unaniem werd daarnaast besloten om
Han Weber voor te dragen als gedeputeerde namens D66 met de portefeuille Groen,
Water, Kust, Cultureel Erfgoed en Media.
Lees meer: Hoofdlijnenakkoord - Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte

Kerntaken
Een constante factor in de pleidooien van D66 was de afgelopen jaren de discussie over
de kerntaken van de provincie. Onze partij staat immers voor een kleine, slagvaardige
overheid met duidelijke verantwoordelijkheden. De provinciale reflex is echter nog steeds
om (bijna) overal aan mee te doen. In commissie- en statenvergaderingen heeft onze
fractie daarom consequent benadrukt dat de provincie zich op kerntaken moet richten. We
streven hiermee 3 dingen na:
• Verlaging van de provinciale uitgaven en op termijn ook verlaging van de lasten voor de
inwoners van Zuid-Holland
• Een kleinere overheid met minder bureaucratie
• Transparantie en duidelijkheid over wie waar over gaat
Naast deze algemene lijn heeft D66 er in 2011 voor gezorgd dat ook concreet een begin is
gemaakt met de afbouw van een aantal provinciale taken. Zo worden de autonome taken
rond cultuurparticipatie en -educatie, toerisme en sport inmiddels afgebouwd en zijn ook
op andere gebieden overbodige subsidies geschrapt.
Lees meer: Begroting provincie Zuid-Holland

Transparant bestuur
Bij het nemen van bestuursverantwoordelijkheid hoort ook het afleggen van
verantwoording. D66 vindt dat dat een continu proces moet zijn en heeft daarom vanaf het
begin van deze Statenperiode een transparante bestuursstijl nagestreefd. Dit heeft onder
meer geresulteerd in een nieuwe opzet van de begroting, waardoor er meer inzicht
ontstaat in de besteding van de middelen van de provincie. Daarnaast zijn er met steun
van onze fractie registers ingesteld waarin is terug te vinden welke subsidies worden
verleend en welke declaraties door de provinciale bestuurders zijn ingediend.
De provincie kan ook op andere manieren zorgen voor meer transparantie, namelijk door
actief informatie openbaar te maken. Het gaat dan vooral om zogenoemde geo-informatie:
gegevens met een ruimtelijke component over onder meer water, natuurgebieden,
veiligheidsrisico’s en de omgeving waarin mensen wonen. De provincie heeft zich
gecommitteerd aan landelijke afspraken over het vrijgeven van die gegevens. Op
aandringen van D66 wordt de komende jaren steeds meer informatie vrijgegeven via de
website van de provincie. Het bedrijfsleven en particulieren kunnen zo initiatieven
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ontwikkelen waarmee de gegevens beter inzichtelijk worden gemaakt. Een eerste
voorbeeld was de ontwerp-wedstrijd Open Data die de provincie Zuid-Holland en de
gemeente Den Haag in het najaar van 2011 gezamenlijk organiseerden. Op 23 oktober
reikte onze gedeputeerde Han Weber de eerste Open Data prijzen uit aan jonge talenten
van de Haagse Hogeschool die baanbrekende apps ontwikkelden op basis van provinciale
en gemeentelijke informatie.
Lees meer: Uitslag ontwerp-wedstrijd Open Data

Lokaal bestuur
D66 heeft het financieel toezicht op
gemeenten op de agenda gezet. Onze
fractie constateert dat een aantal
gemeenten in financiële problemen
raakt. Wij verwachten dat de komende
jaren nog meer gemeenten in financiële
problemen komen, onder meer als
gevolg van rijksbeleid (decentralisatie),
rijks- en lokale bezuinigingen en de
grondproblematiek. De provincie moet
haar taak als toezichthouder wat ons
Fractievoorzitter Geertjan Wenneker met
Commissaris van de Koningin Jan Franssen
betreft actiever en scherper uitoefenen.
De verantwoordelijke gedeputeerde, Rik
Janssen (SP), heeft toegezegd dat hij in dit verband ook meer dan voorheen contact zal
zoeken met de betrokken gemeenteraden.
In de relatie met de gemeenten kan de provincie ook optreden als een probleemoplosser.
Gemeentelijke herindelingen en grenscorrecties zijn soms slepende kwesties waardoor
allerlei economische ontwikkelingen op slot zitten omdat er maar geen besluit wordt
genomen. Het is waar dat vaak niet alle partijen tevreden zijn met één bepaalde oplossing.
Geen besluit nemen is echter ook geen optie, al was het alleen maar omdat dan een
situatie ontstaat waarbij geen enkele partij tevreden is. D66 heeft zich het afgelopen jaar
ingezet voor het doorbreken van impasses, zoals bijvoorbeeld bij de grenscorrectie tussen
de gemeenten Kaag en Braassem en Teylingen. Hier kwam een eind aan de lange
onzekerheid voor bewoners en ondernemers in het gebied.

Economische ontwikkeling
D66 is voorstander van duurzame economische ontwikkeling. Ontwikkelingen mogen geen
onevenredig beslag op de weinige beschikbare ruimte in Zuid-Holland leggen. Er zou ook
meer moeten worden gekeken naar hergebruik van bestaande gebouwen in plaats van
nieuwbouw. De fractie heeft daarom bevorderd dat er door de provincie een kantorenvisie
is opgesteld, waarin is vastgelegd dat de provincie de strijd aangaat tegen de
ongebreidelde groei van de leegstand van kantoorpanden.
Voor duurzame ontwikkelingen moet ook gekeken worden naar andere vormen van
energie-opwekking. In ons verkiezingsprogramma hebben we daarom gepleit voor een
toename van de opwekking van windenergie. De provincie beslist over de locaties waar
nieuwe windmolens mogen worden neergezet. Hiervoor wordt een zorgvuldige afweging
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gemaakt, onder meer om na te gaan of er wel lokaal draagvlak is. D66 probeert het
besluitvormingsproces, dat nu vaak nog wel erg langzaam gaat, te versnellen. Het college
van Gedeputeerde Staten wil die versnelling ook en doet zijn best hier aan bij te dragen.
Concreet heeft D66 bereikt dat er op korte termijn kan worden besloten over de plaatsing
van een aantal windmolens op het Heineken-terrein in Zoeterwoude, zodat Heineken de
duurzaamste bierbrouwer van Europa kan worden.
Een andere manier van duurzame energie-opwekking is het gebruik maken van de
getijden langs de kust. Het plan van onze gedeputeerde Weber om in de Brouwersdam
een Tidal Test Centre op te zetten kon in november uiteraard op steun van de fractie
rekenen. Dit onderzoekscentrum moet gaan uitzoeken op welke manier het beste gebruik
gemaakt kan worden van getijdenstroom om energie op te wekken. Vanaf het moment dat
het centrum van start gaat, kunnen naar verwachting zo’n 60.000 huishoudens van
duurzame energie worden voorzien.

Wonen
Een van de doelstellingen van D66 is om er voor te zorgen dat onze provincie de
komende jaren leefbaarder zal worden. Dat betekent ook dat het voor iedereen in ZuidHolland goed wonen moet zijn. Er is echter een tekort aan woningen voor huishoudens
met een laag of middeninkomen, zoals starters. Het college zal hier de komende jaren
meer aandacht aan besteden en bij de opstelling van de regionale woonvisies zorgen voor
een meer evenwichtig aanbod.
Onze fractie heeft er verder voor gepleit dat in de woonvisie realistischer wordt omgegaan
met de dalende vraag naar woningen. Voorkomen moet worden dat gebouwd wordt voor
leegstand. Veel van de verantwoordelijkheden voor de woningmarkt liggen weliswaar bij
het Rijk en de gemeenten, maar voor de provincie is een belangrijke rol weggelegd als
regisseur. De komende tijd zullen keuzes moeten worden gemaakt over welke projecten
wel en welke geen doorgang kunnen vinden. Hierbij is het van belang dat zoveel mogelijk
gebouwd wordt binnen het bestaande stads- en dorpsgebied en eventueel aan de randen
hiervan.
In de zomer van 2011 heeft D66 schriftelijke vragen gesteld over het voortrekken van
eigen inwoners bij de toewijzing van woningen. Onze fractie wil zo snel mogelijk af van de
vestigingsbeperking die wordt opgelegd, zoals door de gemeente Noordwijk wordt
gedaan. Uit de beantwoording bleek dat de gemeente Noordwijk– voor zover op dit
moment valt na te gaan – in strijd heeft gehandeld met de Huisvestingswet. De gemeente
Noordwijk heeft geen toestemming gekregen voor het geven van voorrang aan lokale
bewoners bij de toewijzing van woningen, zoals bij het appartementencomplex
Morgenster. De provincie zal in het vervolg scherper toezien op dit soort afspraken.

Een groene provincie
Een van de dossiers waar de fractie in 2011 het meest mee heeft geworsteld is de
goedkeuring van het Bestuursakkoord Groen van staatssecretaris Bleker. Het kabinet
heeft in het regeerakkoord een bezuiniging ingeboekt op het groen ter waarde van 600
miljoen. Dit betekent minder geld voor de aanleg en onderhoud van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS), de gebieden die Nederland nodig heeft om te voldoen aan de
Europese Natura2000-doelstellingen. Daarnaast heeft de bezuiniging ook gevolgen voor
de aanleg en het onderhoud van recreatiegebieden aan de randen van het stedelijk
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gebied, vooral in de Randstad. Enig pluspunt in de plannen van het kabinet is dat de
verantwoordelijkheid voor het groen in het geheel overgaat naar de provincies.
Om de verdeling van de pijn en de overdracht van de bevoegdheden goed te regelen is
maandenlang onderhandeld tussen Rijk en provincies. De goedkeuring van dat akkoord
stond in de Statenvergadering van december 2011 op de rol. Uiteindelijk heeft de fractie
besloten in te stemmen met het akkoord, maar wel onder protest en met pijn in het hart.
Wij zijn er namelijk van overtuigd dat er grote behoefte is aan duidelijkheid. Daarnaast is
het alternatief (geen akkoord en een mogelijke gang naar de rechter) slechter en dreigen
nieuwe bezuinigingen. In Zuid-Holland proberen we de negatieve effecten van het
Bestuursakkoord bovendien enigszins te verzachten. De coalitie heeft 100 miljoen euro
vrijgemaakt voor het beheer van groene gebieden in Zuid-Holland. Daarnaast zijn er
heldere afspraken over de planologische bescherming van gebieden die nu buiten de
Ecologische Hoofdstructuur vallen en daarom nu niet gerealiseerd kunnen worden. Het
nieuwe provinciale beleid zal worden vastgelegd in de Groenagenda, die in 2012 verder
wordt besproken.
Lees meer: Groenagenda
In de Statenvergadering heeft D66 er verder
voor gepleit dat in kaart wordt gebracht wat
er jaarlijks aan beheer van natuurgebieden
gerealiseerd moet worden. Het Kabinet
heeft slechts 100 miljoen euro vrijgemaakt
voor de provincies samen om alle
bestaande gebieden te beheren, wat veel te
weinig is. Tegelijkertijd worden natuur en
recreatie gezien als kerntaken van de
provincie. Een motie van onze fractie om op
korte termijn duidelijkheid te krijgen over wat
Zuid-Holland in de komende jaren kan
bereiken aan natuurbeheer vond brede steun
in de Staten.

Rosa van der Tas en Paul Breitbarth op bezoek in de
Oostvlietpolder

Concreet resultaat werd geboekt bij de bodemsanering van het Meijepark in Nieuwkoop.
Direct na installatie van de nieuwe Staten heeft de D66-fractie in een serie schriftelijke
vragen aangedrongen op snelle actie. Er dreigde namelijk vertraging te ontstaan bij de
uitvoering van een deel van de saneringsplannen. Saneren in één keer is daarentegen
niet alleen van belang voor het zo snel mogelijk opleveren van gezonde grond aan de
natuur, maar het is ook goedkoper. De provincie stelde onze fractie in het gelijk en in
december is besloten inderdaad de sanering in één keer uit te voeren.
Helaas gaat niet alles altijd op de manier die wij willen. Dat merkte de fractie bij de
discussie over de toekomst van de Weerlanerpolder in Hillegom. De gemeente en
provincie zijn van plan om langs deze polder een fietspad aan te leggen, met name
bedoeld voor de schoolgaande jeugd in de Bollenstreek. Op zich een goede ontwikkeling,
waar D66 normaal gezien volledig achter zou staan. De Weerlanerpolder is echter ook een
waardevol weidevogelgebied. D66 heeft er aan het begin van de Statenperiode voor
gepleit het fietspad zo aan te leggen dat de vogels rustig zouden kunnen blijven broeden.
Dit bleek echter niet meer mogelijk: de plannen waren al in een te ver gevorderd stadium.
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Waterschappen
Zuid-Holland is een waterrijke provincie en het is dan ook belangrijk om een goede relatie
te hebben met de waterschappen. De provincie bepaalt de kaders waarbinnen de
waterschappen moeten werken en stelt onder meer de normen vast voor waterkwaliteit en
waterveiligheid. Daar zijn echter ook veel kosten mee gemoeid. De waterschappen krijgen
voor de uitvoering van hun taken geld van het Rijk, maar heffen daarnaast ook eigen
belastingen. De Staten maken zich zorgen over de stijging van de waterschapslasten,
zeker in deze toch al economisch lastige tijden. Mede op aandringen van D66 hebben de
Staten daarom met algemene stemmen een motie aangenomen waarin Gedeputeerde
Weber werd opgeroepen om er alles aan de doen om de stijging van de
waterschapslasten zo beperkt mogelijk te houden. Onze fractie denkt daarbij onder meer
aan een verbeterde samenwerking tussen de waterschappen en andere overheden, onder
meer bij het innen van hun belastingen en bij de voorbereiding en uitvoering van groot
onderhoud.

Provinciale Structuurvisie
De eerste kans voor de nieuwe D66-fractie
om ons stempel op de ruimtelijke ordening
van de provincie te zetten was bij de
actualisering van de Provinciale
Structuurvisie. Veel van het nieuwe beleid
stond voor deze herziening nog nauwelijks
op papier en kan pas de komende jaren
worden meegenomen, maar ook nu lag al
een aantal interessante onderwerpen op
tafel. D66 heeft onder meer gepleit voor een
betere bescherming van de voormalige
Krimpenerwaard
nationale landschappen en het behoud van
het groene karakter van de Leidse
Oostvlietpolder. Ook zijn zorgen geuit over de grootschalige ontwikkeling van de
glastuinbouwlocatie Nieuw Amstel Oost in Nieuwkoop.
Lees meer: Actualisering provinciale structuurvisie 2011

Mobiliteit
D66 ziet mobiliteit als kerntaak voor de provincie. Het vorige college stelde op dit
onderwerp grote, maar onrealistische ambities. Voor de twee grootste infrastructurele
projecten in Zuid-Holland, de Rijnlandroute en de RijnGouweLijn, zijn deze ambities door
het nieuwe college flink bijgesteld. D66 heeft bij deze projecten steeds gewaarschuwd
voor de financiële risico’s en aangedrongen op een optimale inpassing van weg en spoor
in het landschap. Ook zou een verlies aan natuurwaarde moeten worden gecompenseerd.
Deze lijn is ook deze periode onverkort voortgezet.
Zoals gezegd is voor de inpassing van de Rijnlandroute in het coalitieakkoord €100
miljoen vrijgemaakt. D66 houdt het college strak bij de les als het gaat om de bestemming
van dit geld. De fractie heeft zich er verder sterk voor gemaakt dat er een zorgvuldige
discussie plaatsvindt met de betrokken inwoners. Juist ingrijpen in de ruimtelijke
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leefomgeving van burgers gaat vaak met de nodige emotie gepaard. Het burgerinitiatief
voor de Rijnlandroute, de zogenoemde Churchill Avenue, wordt daarom mede onder druk
van D66 nu verder uitgewerkt. De provincie en de initiatiefnemers werken daarbij nauw
samen. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat er een zuivere afweging kan worden gemaakt
tussen de verschillende varianten voor de Rijnlandroute, gebaseerd op
verkeerstechnische, ruimtelijke en financiële argumenten.
Ook de discussie en besluitvorming over de RijnGouweLijn, de beoogde lightrail tussen
Gouda, Leiden en de kust, is nog niet afgerond. Wel is inmiddels duidelijk dat er geen
volledige verbinding over het spoor zal komen en ook zal niet het volledige oorspronkelijke
tracé worden gevolgd. Draagvlak en financiële middelen ontbreken hiervoor simpelweg.
De D66-fractie heeft aangedrongen op een rationele afweging op basis van
vervoerswaarden, bereikbaarheid en financiën. Daarnaast is steeds duidelijk gemaakt dat
geld dat bestemd is voor openbaar vervoer ook bestemd moet blijven voor openbaar
vervoer.
Bij rijksprojecten die in Zuid-Holland worden uitgevoerd heeft de provincie formeel maar
weinig in te brengen. Desalniettemin ziet de D66-fractie het ook dan als haar taak om
natuur en landschap zoveel mogelijk te ontzien. Dit standpunt was dan ook ons
uitgangspunt in het debat over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding bij Rotterdam: de
Oranjetunnel of de Blankenburgtunnel. Wij erkennen dat er behoefte is aan een nieuwe
weg om de ring van Rotterdam te ontlasten. Welke variant het ook wordt, voor steun van
onze fractie staat voorop dat de natuur- en cultuurhistorische waarde van de omliggende
gebieden ten noorden en ten zuiden van de Nieuwe Waterweg zo goed mogelijk moet
worden beschermd.
Tot slot is D66 er in geslaagd om te voorkomen dat het provinciale deel van de
motorrijtuigenbelasting, de zogenoemde opcenten, dit jaar zijn verhoogd. Het uitgangspunt
van het coalitieakkoord is om de lastenverzwaring voor de Zuid-Hollandse inwoners zoveel
mogelijk te beperken. Een bestuurslaag die zich alleen nog maar richt op haar kerntaken,
zou immers ook met minder geld - en dus minder belastinginkomsten - uit de voeten
moeten kunnen.

Jeugdzorg
Het kabinet heeft besloten dat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg in 2016 zal
overgaan naar de gemeenten. Tot het zo ver is, moet de provincie haar taken echter
zorgvuldig uitvoeren. D66 heeft ervoor gepleit dat er meer aandacht wordt besteed aan de
kwaliteit van de jeugdzorg. Er zijn daarom hogere eisen opgenomen in het
Uitvoeringsprogramma Jeugd 2012. Ook heeft het college toegezegd om jongeren niet
langer lastig te vallen met allerlei problemen die worden veroorzaakt door de gescheiden
financiering van onder meer de jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg.
Een probleem dat helaas nog te vaak voorkomt in de jeugdzorg is seksueel misbruik van
uit huis geplaatste kinderen. D66 heeft hier in de vorige periode ook al regelmatig
aandacht voor gevraagd, maar de problemen zijn nog niet opgelost. Naar aanleiding van
een serie schriftelijke vragen komt er nu meer aandacht voor het tegengaan van misbruik.
Ook zullen jeugdzorginstanties de mogelijkheid om aangifte te doen onder de aandacht
brengen van de kinderen die slachtoffer worden van misbruik.
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2011 in cijfers
2010

2011

Fractieleden

1

5

Moties

5

3

waarvan aangenomen

3

2

Amendementen

5

5

waarvan aangenomen

1

3

Schriftelijke vragen

9

13

Lees meer: Overzicht schriftelijke vragen
Lees meer: Overzicht moties en amendementen

Portefeuilleverdeling
Geertjan Wenneker

•
•
•
•
•
•
•

Fractievoorzitter
Openbaar bestuur
Randstad
Cultuur en media
Groen
Dierenwelzijn
Europa

Josine Meurs

•
•
•
•

Financiën
Lokaal bestuur
Economie en energie
Commissie geschiedschrijving

Rosa van der Tas

•
•
•
•
•

Ruimtelijke Ordening
Wonen
Jeugdzorg
Samenleving
Voorzitter werkgroep Europa

Paul Breitbarth

•
•
•
•
•

Groen
Water en kust
Landbouw
Milieu
Comité van Advies Provinciale
Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit

Jan Willem van Dongen

• Verkeer en vervoer
• Voorzitter commissie Bestuur en
Middelen
10

