
   
 

AMENDEMENT PROGRAMMABEGROTING 2014. 
 
Van de Statenleden Annebeth Evertz en Frits de Kaart  
 
Ontvangen 15 november 2013  

 

 
Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 15 november 2013, gelezen het 
Statenvoorstel Programmabegroting 2014, amenderen dit voorstel met de volgende toevoeging:  
 

1. Het programma 13 Mobiliteit wordt structureel verhoogd met € 420.000 voor invoeren kortingskaart 

openbaar vervoer voor MBO-leerlingen van 16-17 jaar per 1 januari 2014. 

2. De indexering van de budgetten in 2014 van de programma’s 1 tot en met 13, inclusief 

ondersteuning te verlagen van 2% naar 1,25%. 

3. Het verschil in de jaren 2014 tot en met 2016 toe te voegen aan de algemene reserve. 

Toelichting 

- Goede bereikbare onderwijsvoorzieningen in Zeeland zijn belangrijk voor de arbeidsmarkt en 

daarmee de leefbaarheid van onze provincie. 

- De MBO-studenten in Zeeland van 16 en 17 jaar moeten door concentratie van 

onderwijsvoorzieningen in Zeeland relatief veel reizen met het openbaar vervoer om op school te 

komen. Hierdoor hebben zij de hoogste vervoerskosten van Nederland. 

- Door het invoeren van een kortingskaart voor MBO-studenten van 16 en 17 jaar met een eigen 

bijdrage van € 40,00 per maand, met een beperking tot Zeeland kunnen de kosten beperkt worden. 

- De kosten kunnen structureel gedekt worden door een verlaging van de indexering van de 

subsidies en materiële kosten van de provincie in 2014 van 2% naar 1,25%.  

- Conform de per 2013 ingevoerde systematiek is in de programmabegroting 2014 uitgegaan van een 

prijsstijging van de subsidies en materiële kosten van de provincie van 2% in 2014. Dit is het 

gemiddelde van de prijsstijging in de afgelopen 8 jaar. Het CPB raamt in de in september 2013 

gepubliceerde Macro Economische verkenningen (MEV) een stijging van 1,25% en 1,5% voor de 

verschillende soorten kosten (bijlage 1.3 van de MEV onderdeel prijsmutaties bij middelen en 

bestedingen). Dit wijkt af van kerngegevens collectieve financiën 2000-2014 waarin een prijsstijging 

van 2% is opgenomen. 

 

 

………………….    …………………. 

 

Annebeth Evertz (PvdA)   Ger van Unen (SP) 
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