PROVINCIE

FLEVOLAND
PROVINCIALE STATEN

Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement

nr.:

( /) j

(ln te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Nota Reserves en voorzieningen 2015-2019

Agendapunt:

8a

Onderwerp Statenvoorstel: Nota Reserves en voorzieningen 2015-2019
Nummer Statenvoorstel:

1754206

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op

16 december 2015

Wijzigen ontwerpbesluit

•

De tekst van beslispunt(en), zijnde

te vervangen door

•

Beslispunt(en)

te laten vervallen

M

Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

3. a) De toevoeging van middelen aan de reserve ' Doorgeschoven activiteiten' dient uitsluitend te gebeuren
(geoormerkt voor het doel van de overheveling) op basis van een besluit van Provinciale Staten. Dit kan
bijvoorbeeld als onderdeel van de Zomernota of bestemming van het rekeningresultaat;
b) Gedeputeerde Staten zijn bevoegd over deze middelen te beschikken voor de daaraan gekoppelde
doelen via een zogenaamde mandaatwijziging (zoals bedoeld in art:. 7, lid 3 van de Financiële
verordening provincie Flevoland). Dergelijke mandaatwijzigingen worden ter kennisname aan
Provinciale Staten aangeboden;
c) De in de reserve 'Doorgeschoven activiteiten' beschikbare middelen die zijn doorgeschoven vanuit
het jaar t, dienen uitsluitend in het jaar t + 1 te worden ingezet. Niet bestede middelen in deze
reserve vallen aan het einde van jaar t + 1 vrij ten gunste van het rekeningresultaat, tenzij
Provinciale Staten hierover een nieuw besluit hebben genomen.
en gaan over tot de orde van de dag.
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Het amendement is:
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Aangenomen
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
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