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Vragen van de statenleden Van Haperen en Evertz (PvdA) ingevolge artikel 44 reglement van 

orde 
 

AANHANGSEL 

 

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2015 nummer 012. 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het 
reglement van orde inzake inzet tijdelijke 

arbeidskrachten 
 

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 01-09-2015)  

1. Onderschrijft het college de wenselijk-
heid van een langjarig contract voor 
werkzaamheden die zich over een 
langere periode uitstrekken? 

1. Ja. In de cao Provincies 2012/2015 hebben 
de provinciale werkgevers met de vakbonden 
afgesproken dat flexibele arbeidsrelaties een 
passend middel zijn om in te kunnen spelen 
op fluctuaties in het werkaanbod en veran-
derende omstandigheden, maar dat flexi-
biliteit niet mag doorschieten en dat onge-
wenste verschillen tussen werknemers op de 
werkvloer moeten worden voorkomen. 
 

2. Is het college met de PvdA-fractie van 
mening dat de overheid en de aan haar 
gelieerde instellingen (bijvoorbeeld N.V. 
Zeeland Seaports, N.V. 
Westerscheldetunnel enzovoorts) in 
deze een voorbeeldfunctie hebben? 
 

2. Ja, waarbij overigens wel aangetekend moet 
worden dat NV Zeeland Seaports (NV ZSP) 
en NV Westerscheldetunnel (NV WST) geen 
gelieerde instellingen zijn, maar deelne-
mingen. 

3. Kan het college aangeven of en in 
hoeverre er binnen het provinciale 
apparaat en binnen de gelieerde 
instellingen sprake is van de inzet van 
tijdelijke arbeidskrachten voor structurele 
werkzaamheden? 

3. Binnen de provinciale organisatie worden 
tijdelijke arbeidskrachten alleen in 
overeenstemming met de cao-afspraken 
ingezet, t.w. bij fluctuaties in het werkaanbod 
en bij veranderende omstandigheden. 
Wij hebben geen inzicht in de (mogelijke) 
inzet van tijdelijke arbeidskrachten voor 
structurele werkzaamheden bij de gelieerde 
instellingen. 
 

4. Is het college bereid zijn positie als 
aandeelhouder aan te wenden om de 
inzet van tijdelijke arbeidskrachten voor 
structurele taken bij gelieerde 
instellingen bespreekbaar te maken en 
daarin verandering aan te brengen? 

4. Nee, bedrijven zoals de NV WST en NV ZSP 
zijn zelfstandige bedrijven en zijn zelf verant-
woordelijk voor de eigen bedrijfsvoering.  
Het aanwenden van de aandeelhouders-
positie om directe invloed uit te oefenen op 
de bedrijfsvoering doorkruist de scheiding 
van taken en verantwoordelijkheden zoals 
vastgelegd in de door beide bedrijven 
onderschreven Corporate Governance Code 
(code voor goed bestuur). Provincie Zeeland 
is aandeelhouder omdat er een publiek 
belang is en beoordeelt periodiek of het 
bedrijf nog steeds het publieke belang 
nastreeft waarvoor het is opgericht.  
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De Provincie hanteert daarbij als toetsings-
kader een aandeelhoudersstrategie, zowel 
voor NV WST als NV ZSP vastgesteld in 
Provinciale Staten. 
 

 MIDDELBURG, 22 september 2015  
 

Namens de fractie van PvdA, Gedeputeerde staten, 
 

A. van Haperen 
A. Evertz 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 
A.W. Smit, secretaris 

  
 
 


