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Besluitenlijst Opinieronde 2 van Provinciale Staten van Flevoland van 10 april 2013

Aanwezig:

De heren A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), J. De Borst (SGP), J.J.T.M. van den Donk (PvdA), C.J. Kok
(PVV), S.J. Kok (D66), C. Korteweg (GroenLinks) en D. Rensema (50PLUS), mevrouw J. Staalman
(GroenLinks), heren A. Stuivenberg (SP), H.W.E. van Vliet (WD) en J. van Wieren (CDA)
Rondevoonzitter: de heer E.F. Kunst
Rondegriffier: d e h e e r R. Kalk

College van GS: de heer J.N.J. Appelman

Aanvang: 15.35 uur
Sluiting: 16.30 uur
Agendapunt
Dictum

Toezegging

Rondeadvies
Bespreekpunten

Vastgestel;
griffier.

Opheffen reserve cofinanciering Europese Programma's 2000-2006
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten
van 5 maart 2013, nummer 1445180, besluiten:
1. De resen/e cofinanciering Europese Programma's 2000-2006 op te heffen
(saldo per 31 december 2012 € 4.434.389,-);
2. De vrijvallende middelen toe te voegen aan de algemene reserve ter
versterking van de weerstandscapaciteit door middel van de 4^
begrotingswijziging;
3. Binnen de algemene reserve voorlopig € 1.200.000,- te oormerken voor de
nog niet gedekte uitvoeringskosten voor de programmaperiode 2007-2013 en
4. Een garantstelling af te geven aan Management Autoriteit (gemeente
Rotterdam) voor overcommittering Kansen voor West 2007-2013 tot een
maximumbedrag van € 1.500.000,-.
De gedeputeerde zegt toe de wijze van betrekken van de Werkgroep Europa bij
de discussie Europese programma's onder de aandacht te brengen van collega
Gijsberts.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk door kan naar de
besluitvormingsronde van vanavond.
In de ronde wordt ingegaan op de wijze van interpretatie van de vier
voorliggende beslispunten en de wijze waarop rekening is gehouden met de
risico's in het kader van het risicomanagement.

.défing^van Provinciale Staten van 15 mei 2013,
voorzitter.
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Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenliisten/.
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen.
Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuurorganisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/

