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Besluitenlijst Opinieronde 4 van Provinciale Staten van Flevoland van 16 oktober
2013
Aanwezig:

Heren J. de Borst (SGP), F. Brouwer (ChristenUnie) en J.J.T.M. van den Donk (PvdA), dames G.
Dijkstra-Oostindie (PvdD) en M. Jonker-Waterlander (WD), heren CA. Jansen (PW), E.F. Kunst
(D66), G. Laagland (PVV), S. Miske (GroenLinks), R.T. Oost (CDA), P.T.J. Pels (PvdA), D. Rensema
(50PIUS), R.J. Siepel (ChristenUnie) en H.W.E. van Vliet (VVD)
Rondevoorzitter: de heer A. Stuivenberg
Rondegriffier: de heer P.C. Liedekerken
College van GS: de heren J.N.J. Appelman en J. Lodders

Aanvang: 14.35 uur
Sluiting: 16.30 uur

Agendapunt
Dictum

Toezegging
Rondeadvies
Bespreekpunten

Begroting 2014 (programma 2 Bereikbaarheid, 3 Economie en 5.2, 5.3, 5.5.
5.6 en 5.8 investeringsagenda)
. •.
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten
van 10 september 2013, nummer 1527117, besluiten:
1. De Programmabegroting 2014 vast te steUen;
2. De invulling van de extra impuls 2014 vast te stellen;
3. In 2014 kredieten beschikbaar te stellen voor:
a. De uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma
Infrastructuur Ruimte en Transport (PMIRT)':
• € 16.256.000 (netto €5.093.000) t.b.v. investeringen
wegen;
•
€ 9.420.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud wegen;
•
€ 2.585.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud
vaarwegen;
b. Voor de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan
provinciehuis:
• € 51.800 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen;
• € 21.000 t.b.v. de 10-jaars vervangingsinvesteringen;
• € 183.000 t.b.v. het niet jaarlijks onderhoud;
c. € 1.810.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen 2014;
4. Het bestedingskader 2014 voor de gedelegeerde reserves vast te stellen;
5. Kennis te nemen van de Investeringsagenda 2013-2022.
Geen.
De opinieronde adviseert het statenvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor
de besluitvormingsronde van 13 november 2013.
Geen.
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adering van Provinciale Staten van 27 november 2013,
voorzitter.

Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.ni/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/

