
PROVINCIE F L E V O L A N D 

AMENDEMENT! 
Artikel 53 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door: 
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Onderwerp: 

Amendement nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

1.5 Stelposten en onvoorzien (B3. Stelpost 
onzekerheden Perspectief nota 2014-2018) 

5a 

Programmabegroting 2015 

1646208 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 12 november 2014 

Wijzigen ontwerpbesluit: 
De tekst van de beslispunten 1 en 5: 

1. De Programmabegroting 2015 vast te stellen; 

5. De 1^ Begrotingswijziging 2015 vast te stellen. 

te vervangen door: 
1. De Programmabegroting 2015 vast te stellen, waarbij voor de periode 2015-2018 de 

"stelpost onzekerheid perspectiefnota 2014-2018" met respectievelijk 1,565, 1,725, 2,100 
en 2,225 miljoen euro wordt verlaagd en het begrotingssaldo met dezelfde bedragen wordt 
verhoogd. 

5. De 1^ Begrotingswijziging 2015, gewijzigd met het onder beslispunt 1 genoemde, vast te 
stellen. 

Toelichting: 

Het amendement is er op gericht om de stelpost onzekerheden op te heffen, de risico's onder 
te brengen in het weerstandsvermogen en de vrijkomende middelen onder te brengen in het 
begroti ngsresu Itaat. 



De "stelpost onzekerheid perspectiefnota 2014-2018" is bedoeld voor het opvangen van nade
lige gevolgen die verband houden met een aantal specifiek gemaakte begrotingsonzekerheden 
die structureel of incidenteel van aard zijn. De provincie heeft een weerstandsvermogen dat 
eveneens tot doel heeft om risico's in de begroting op te vangen die structureel of incidenteel 
van aard zijn. Ook deze zijn specifiek gemaakt. 

Uit de paragraaf weerstandsvermogen blijkt dat de 'totale dekkingsgraad' consistent stijgend is 
en dat deze met 2,91 (programmabegroting 2015, pagina 125) ruim boven de onlangs vastge
stelde norm voor het weerstandsvermogen zit van 2,0 (programmabegroting 2015, III Weer
standsvermogen, pagina 8 en 9). In geld is dat 13,0 miljoen euro. De stelpost onzekerheden 
loopt op van 1,6 naar 2,2 miljoen euro (programmabegroting 2015, pagina 167 en 168). De 
risico's onder de stelpost onzekerheden kunnen dus ruim worden opgevangen binnen het 
weerstandsvermogen, 

Naam Initiatiefnemer: 

A. (Arie) Stuivenberg (SP) 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
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De mot ie is: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier, voorzitter, 


