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Agendapunt Zomernota 2013 
Dictum 

2. 

Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 
van 3 september 2013, nummer 1518441, besluiten: 
1. De Zomernota 2013 vast te stellen; 

Het nadeUg saldo van de Zomernota voor 2013 ad€ 333.000 te dekken ten 
laste van de post begrotingssaldo; 
De met de Zomernota 2013 samenhangende 9̂ ^ wijziging van de 
Programmabegroting 2013 vast te stellen; 
De onderstaande kredieten 2013 als volgt te wijzigen: 
het bruto raamkrediet investeringen landwegen met € 1.385.000 te verlagen 
tot 16.570.000; 
het bruto raamkrediet niet-jaarUjks onderhoud landwegen met € 1.660.000 
te verlagen tot € 8.895.000; 
het bruto raamkrediet niet-jaarUjks onderhoud vaarwegen met € 700.000 te 
verlagen tot € 1.225.000. 
het krediet Horsterwold/Kotterbos met € 120.000 te verhogen tot 
€ 10.142.455 
diverse kredieten voor vervangingsinvesteringen in facilitaire zaken te 
verlagen met in totaal € 463.000 tot € 1.285.000. 

e. 

Toezegging Schriftelijk wordt de vraag beantwoord welk deel van de beïnvloedbare 
budgetten van de algemene dienst niet via de algemene reserve maar via de 
voorzieningen wordt vereffend? 

Rondeadvies Te agenderen als bespreekstuk op 16 oktober 2013. 
Bespreekpunten De zomernota levert van alle aanwezige fracties tal van technische vragen op. 

Aan de orde komen zaken als bedrijfsvoering in het bijzonder de ICT, stille 
lasten, ruimte voor nieuw beleid, voorspellend vermogen, jeugdwerkloosheid, 
vereffening algemene dienst, infra waaronder Steenwijkerweg, de bestedingen in 
de programma's jeugdzorg en economie, de nota risico's en voorzieningen en de 
TIM -regeUng. 
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Vastgesteld in de verg 
griffier/ 

dering van Provinciale Staten van 16 oktober 2013, 
voorzitter, 

Noot: 
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.ni/Vergaderingen. 
Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergadenngen/uitzendingen/ 


