
provincie 
groningen 

Gedeputeerde Staten 

Aan het lid van Provinciale Staten, 
de heer B. Zwiers 

Datum 
Briefnummer 
Zaaknummer 
Behandeld door 
Telefoonnummer 
Antwoord op 
Bijlage 

Onderwerp 

1 4 HAABI 2 017 
2017-12.923/11/A.9 
677536 
D.I. de Vries 
(050)316 4177 
uw brief van 24 februari 

Schriftelijke vragen over de Stichting revolverend fonds 
Groningen 

Geachte heer Zwiers, 

Op 24 februari 2017 hebben wij uw vragen ontvangen over het revolverend fonds gericht op de werving en 
selectie en vergoeding van de bestuurders en de fondsmanager. Hieronder volgt de beantwoording van uw 
vragen. 

1) Op welke wijze zijn de bestuursleden van de nieuwe stichting revoiverend fonds Groningen 
geselecteerd? Kan het College dit verduidelijken? 

Voor de werving en selectie van bestuursleden hebben wij bureau Beljon + Westerterp ingesch akeld. Zij 
hebben hiervoor op zaterdag 19 november een vacaturetekst in landelijke en regionale media geplaatst. De 
voorselectie van kandidaten die op de vacature hebben gesolliciteerd is door dit bureau gedaan. De 
uiteindelijke keuze voor de bestuursleden is de uitkomst van een aantal sollicitatiegesprekken waarbij 
medewerkers van de provincie Groningen samen met het werving- en selectiebureau de keuze hebben 
gemaakt. 

2) is de voorzitter tevens fondsmanager van de Stichting revoiverend fonds Groningen? Kan 
het College deze eventuele dubbelrol verduidelijken? 

De voorzitter is niet tevens de fondsmanager. Er is dus geen sprake van een dubbelrol. Voor de rol van 
fondsmanager zal de stichting een aanbesteding doen die de provincie voor hen procedureel begeleid. 
Hierop kan iedereen inschrijven. Op dit moment heeft de stichting een tijdelijke fondsmanager ingesteld die 
de rol vervuld totdat de nieuwe fondsmanager is gevonden als uitkomst van de aanbesteding. 

3) De Partij voor het Noorden ziet een mogelijke oververtegenwoordiging van zorgbestuurders 
binnen het bestuur, in hoeverre zijn de 3 aandachtsvelden, leefbaarheid, zorg en energie 
qua kennis goed verdeeld over de 3 bestuursleden? 

Wij delen de observatie niet dat er een oververtegenwoordiging van zorgbestuurders is in het fonds. De 
keuze op deze drie bestuurders is gevallen met name vanwege hun affiniteit en brede kennis en ervaring 
gezamenlijk op alle drie de domeinen: leefbaarheid, energie en zorg. Hier is door het werving- en 
selectiebureau juist ook op geselecteerd. 
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4) Bestaat er ook een kans op kruisbestuiving met betrekking tot de aandachtsvelden 
leefbaarheid, zorg en energie, gezien de maatschappelijke achtergronden van de 3 
bestuursleden? 

Wij zien zeker kansen op positieve kruisbestuiving. Een goed voorbeeld hiervan is het eerste reeds door de 
stichting revolverend fonds Groningen gehonoreerd project. Hierbij is een lening aan de stichting Sint-Jan 
voor het project Olde Heem overeengekomen. Dit project gaat met het (energiezuinig) verbouwen van een 
zorggebouw primair over zorg en energie, maar het levert ook een grote bijdrage aan de lokaie leefbaarheid 
door de diverse functies dit in dit gebouw worden ondergebracht. 

5) De Partij voor het Noorden is van mening dat overheidsinvesteringen transparant moeten 
zijn. De apparaatskosten voor de nieuwe stichting bedragen 600.000 euro op Jaarbasis. 
Ontvangen de bestuurders een salaris of bestuurdersvergoeding? Kan het College 
aangeven hoe hoog deze salariëring of vergoeding is? 

De bestuurders ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze zijn respectievelijk € 4.000 per 
jaar voor de voorzitter en € 3.000 per jaar voor de twee leden (secretaris en penningmeester) van het 
bestuur. Deze bedragen zijn in lijn met vergoedingen van fondsen van vergelijkbare omvang zoals de 
provincie Drenthe en gemeente Utrecht. 
Of de door u genoemde apparaatskosten daadwerkelijk nodig zullen zijn, is afhankelijk van de uitkomst van 
de eerder genoemde aanbesteding. 

6^ Hoeveel medewerkers komen in dienst van de nieuwe Stichting revoiverend fonds 
Groningen? En krijgen bepaalde doelgroepen voorrang in het soliicitatieproces? Of kan een 
ieder soiiiciteren op basis van geschiktheid? Kan het College hier meer duidelijkheid over 
aangeven? 

Wij kunnen niet zeggen hoeveel medewerkers in dienst van de stichting komen. De taken van het 
fondsmanagement zullen worden aanbesteed en de uitkomst hiervan kan zijn dat dit een persoon kan zijn 
dan wel meerdere personen die samen de taken van het fondsmanagent vervullen. Gezien de taken en de 
omvang van het fonds is er maar een kleine organisatie nodig. Omdat deze taken worden aanbesteed kan 
iedereen die hiervoor gekwalificeerd is hierop inschrijven. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hpcwachtend, 

sputeerd^Staten van Groningen; 
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, secretaris. 


