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Vragen van het statenlid Bayram Erbisim en Piet Hamelink (PvdA)  ingevolge artikel 44 regle-

ment van orde 
 
 

AANHANGSEL 

 

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2014 nummer 413. 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het regle-

ment van orde inzake Zeeuws Scholings-
fonds ESF  

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 21-01-2014)  

1. Zijn Gedeputeerde Staten op de hoogte 
van het Meerjarig Financieel Kader van 
de Europese Unie en welke mogelijkhe-
den dit biedt voor Zeeland?  
 
 

1. De Provincie heeft vanuit het Meerjarig Fi-
nancieel Kader toegang tot centraal beheer-
de fondsen en decentraal beheerde fondsen. 
Decentrale beheerde fondsen zijn fondsen 
die aan de lidstaat zijn overhandigd in de 
vorm van nationale enveloppen. Het Euro-
pees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en 
Europees Sociaal Fonds (hierna ESF) vallen 
hieronder. Het ESF wordt nationaal beheerd 
door het Ministerie van Sociale Zaken. De 
begunstigden van het fonds zijn de gemeen-
ten. De prioriteiten van het ESF zijn als volgt. 
Het leeuwendeel (70%) van het budget wordt 
ter beschikking gesteld aan actieve inclusie 
van mensen met een afstand tot de arbeids-
markt. Het gaat om mensen die moeite heb-
ben om op de arbeidsmarkt te komen en/of 
nauwelijks deelneemt aan de samenleving. 
Een ander centraal thema is "Langer door-
werken". Het Ministerie wil voor dit thema 
een aanzienlijk deel reserveren (20%). Daar-
naast is er 5% voor geïntegreerde gebieds-
ontwikkeling voor de vier grote steden gere-
serveerd. Binnen het ESF is het niet mogelijk 
om gebiedsgerichte projecten op te richten 
die als doel hebben om mensen te stimuleren 
om niet buiten de regio te gaan studeren. Het 
staat gemeenten en onderwijsinstellingen vrij 
om projecten in te dienen (bij het ESF, maar 
ook andere centraal beheerde en decentraal 
beheerde fondsen) die het onderwijsaanbod 
in Zeeland in het algemeen aantrekkelijker 
maken. De Hogeschool Zeeland heeft bij-
voorbeeld een aantal projecten lopen, zoals 
het Sealab, waardoor zij een excellentie op 
Europese schaal ontwikkelen. Hierdoor wordt 
het voor studenten (Zeeuwen en niet-
Zeeuwen) aantrekkelijk om in Vlissingen te 
studeren. Door de stringente regels van de 
Europese fondsen, ziet GS echter geen kans 
om Europese middelen aan te wenden voor 
het Zeeuwse scholingsfonds. 
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2. Zijn er (onderwijs)beleidsplannen waarin 
de ESF-gelden zijn verwerkt of gebruikt 
kunnen worden?  
 

2. Ja, in het beleidsplan voor de Zeeuwse ar-
beidsmarkt wordt uitdrukkelijk gekeken naar 
de financieringsmogelijkheden vanuit ESF. 
Het plan wordt opgesteld onder regie van de 
gemeente Goes. Het 3O overleg (het Zeeuws 
brede strategisch arbeidsmarktoverleg waar-
in de Provincie Zeeland participeert)  wordt 
hierbij betrokken. 
 

3. Zijn er gegevens bekend bij Gedepu-
teerde Staten van het aantal in Zeeland 
woonachtige leerlingen dat buiten 
Zeeland een MBO- of een HBO-
opleiding volgt?  
 

3. Ja, via Scoop is bekend hoeveel HBO- en 
MBO-studenten in Zeeland wonen en buiten 
de provincie een opleiding volgen. Van de in 
totaal 17.875 Zeeuwse HBO- en MBO stu-
denten volgen er in totaal 5.653 studenten 
een opleiding buiten Zeeland, peildatum 1 
oktober 2012. Zie bijlage.  
Let wel: studenten die in België studeren zijn 
hierbij niet gerekend (die aantallen zijn niet 
bekend). 
 

4. Delen Gedeputeerde Staten het idee van 
onze fractie om te komen tot een 
Zeeuws scholingsfonds om deze leer-
lingen een extra prikkel te geven om in 
Zeeland te blijven studeren?  
 

4. Op dit moment delen wij uw mening, gezien 
de beperkte provinciale middelen en de kern-
takendiscussie, niet. Ons huidige beleid is 
gericht op het realiseren van een kwalitatief 
goede en betaalbare onderwijsinfrastructuur, 
het voorzien in voldoende gekwalificeerde 
arbeidskrachten aansluitend bij de vraag van 
het Zeeuwse bedrijfsleven en het stimuleren 
van de Zeeuwse economie onder meer met 
het doel om op diverse niveaus werkgele-
genheid te creëren op diverse niveaus.  
 

5. Zijn Gedeputeerde Staten bereid om in 
plaats van kosten- naar waardesturing te 
werken en met nieuw te ontwikkelen 
instrumenten te gaan samenwerken met 
de Zeeuwse gemeenten? Zo neen, 
waarom niet?  
 

5. Wij begrijpen uw vraag als: 'is de Provincie 
Zeeland bereid om op thema's samen te 
werken met de gemeenten?'. In principe zoe-
ken wij zonder meer de samenwerking met 
andere partijen, zoals gemeenten, indien die 
samenwerking een toegevoegde waarde 
heeft voor het realiseren van onze beleids-
doelstellingen. Een voorbeeld in dit kader is 
de samenwerking met de Zeeuwse gemeen-
ten ten aanzien van het gezamenlijke 
Zeeuwse arbeidsmarktbeleid (zie ook het 
antwoord onder vraag 1). 

    
    
    
    

 
 

 MIDDELBURG, 18 februari 2014  
 
 

Namens de fractie van PvdA, Gedeputeerde staten, 
 
 

Bayram Erbisim en Piet Hamelink drs. J.M.M. Polman 
A.W. Smit 

 


