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Amendement nr.:

Agendapunt
Onderwerp Statenvoorstel IFA2 - projectidee 'Gezondheid en Welzijn Innovatiecentrum Almere
De innovatiefabriek"

Nummer Statenvoorstel: 1634973

Aan de voorzitter van
Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op 26 november 2014
Wijzigen ontwerpbesluit

Een beslispunt 3 toe te voegen dat luidt:
De voorwaarde te stellen dat toekenning van een IFA-bijdrage pas plaats kan vinden als is voldaan aan:
de aanwezigheid van een businessplan met concrete doelstellingen en samenhang en synergie tussen
deelprojecten
de aanwezigheid van een onderbouwd plan voor een bestendige directe werkgelegenheid voor
minimaal 100 FTE
borging van de levensvatbaarheid op langere termijn mede doordat de toegezegde externe
financiering contractueel is vastgelegd
een maximale betrokkenheid van Flevolandse (zorg)partijen die op een dusdanige wijze georganiseerd
is dat gerealiseerde innovaties vrijwel in hun geheel (ook) ten goede komen aan Flevolandse bedrijven
en instellingen.
het opnemen van randvoorwaarden tot continuïteit van vestiging in Almere.

een governance van de stichting die recht doet aan de aard en omvang van het project en de door de
provincie beschikbaar gestelde middelen
de beschikbaarheid van een plan voor het gefaseerd beschikbaar stellen van de middelen in minimaal
5 tranches waarbij elke volgende tranche beschikbaar komt bij het bereiken van een van tevoren
gedefinieerde prestatie.
Een beslispunt 4 voor te stellen:
Provinciale Staten in de gelegenheid te stellen om, voordat Gedeputeerde Staten een definitief besluit over
toekenning van een bijdrage nemen, haar wensen en bedenkingen bij dit voorgenomen besluit kenbaar te
maken.
Een beslispunt 5 voor te stellen
Provinciale Staten maximeert de bijdrage op € 4,3 miljoen.

Naam initiatiefnemer:
Joep Kramer, WD
Mede -indieners
Annelies Boode, PvdA
Roelof Siepel, CU
Marianne Luyer, CDA
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