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1. Beslispunten 

1. de plaatsvervangend griffier aan te wijzen als plaatsvervangend 
budgethouder van de griffie. 

2. aan het presidium de bevoegdheid toe te kennen om de met name 
genoemde personen aan te wijzen die het budgethouderschap c.q. 
plaatsvervangend budgethouderschap uitoefenen. 

2. Inleiding 

In de Verordening op de organisatie van de griffie is bepaald dat de griffier is 
belast met de uitvoering en het beheer van de door Provinciale Staten aan de 
griffie toegekende budgetten en bevoegd is ten laste van deze budgetten uit
gaven te doen. Hiermee hebben Provinciale Staten de griffier aangewezen als 
budgethouder. Het gaat hier om bedrijfsvoeringsbudgetten. 
Omdat het kan voorkomen dat de griffier afwezig is, is het van belang het 
plaatsvervangend budgethouderschap te regelen. 
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3. Beoogd effect 

Regelen plaatsvervangend budgethouderschap. 

m 

4. Argumenten 

1. om efficiënte bedrijfsvoering mogelijk te maken is het gewenst dat 
Provinciale Staten de plaatsvervangend griffier aanwijzen tot plaats
vervangend budgethouder. 

In de dagelijkse praktijk wordt de griffier bij afwezigheid vervangen door de 
plaatsvervangend griffier. Gelet hierop ligt het voor de hand de plaatsver
vangend griffier ook aan te wijzen tot plaatsvervangend budgethouder. 
Omdat zich personele wisselingen kunnen voordoen. Is er voor gekozen om 
niet een met name genoemde persoon aan te wijzen als plaatsvervangend 
budgethouder maar de functionaris, namelijk de plaatsvervangend griffier. 

2. hiermee wordt aan het presidium de bevoegdheid toegekend om 
de personen die de functie van budgethouder/ c.q. plaatsvervangend 
budgethouder van de griffie vervullen, aan te wijzen. 

Er wordt bijgedragen aan efficiënte bedrijfsvoering wanneer aan het presidi
um de bevoegdheid wordt toegekend om de met name genoemde personen 
aan te wijzen. Hierdoor wordt voorkomen dat bij personele wisselingen 
steeds beslutvorming door Provinciale Staten moet plaatsvinden. 

5. Kanttekeningen 
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Vervolgproces 

Na besluitvorming door Provinciale Staten wordt het statenblok gevraagd 
de handtekening/paraaf van de huidige plaatsvervangend griffier op te 
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halen. Een kopie van deze handtekening/paraaf wordt gezonden aan de 
afdeling Financien zodat deze afdeling in de gelegenheid is te controleren 
of facturen die van de griffie afkomstig zijn en de in de financiële 
administratie moeten worden verwerkt, bevoegd geparafeerd zijn.. 

Het bij deze nota gevoegde overzicht van (plaatsvervangend) budgethouders 
griffie wordt door het secretariaat van de griffie bijgehouden. 

7. Advies uit de Opinieronde 

8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van het presidium van ... 

BESLUITEN: 

1. de plaatsvervangend griffier aan te wijzen als plaatsvervangend 
budgethouder van de griffie. 

2. aan het presidium de bevoegdheid toe te kennen om de met name 
genoemde personen aan te wijzen die het budgethouderschap c.q. 
plaatsvervangend budgethouderschap uitoefenen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 18 mei 2011. 

griffier, voorzitter, 

9. Bijlagen 

overzicht van (plaatsvervangend) budgethouders griffie 

10. Ter lezing gelegde stukken 

Presidum 
secretaris, voorzitter 
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Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van het presidium van 26 april 2011 

BESLUITEN: 

1. de plaatsvervangend griffier aan te wijzen als plaatsvervangend 
budgethouder van de griffie. 

2. aan het presidium de bevoegdheid toe te kennen om de met name 
genoemde personen aan te wijzen die het budgethouderschap c.q. 
plaatsvervangend budgethouderschap uitoefenen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering yan Provinciale Staten van 18 mei 2011. 

griffier, ^ voorzitter. 


