PROVINCIE FLEVOLAND

Besluitenlijst
Registratienummer:
1616768

Besluitenlijst Integrale Statencommissies Perspectiefnota 2014-2018 van 28 mei
2014
Aanwezig:

WD: de heren E.F. Plate, H.W.E. van der Vliet en J. de Reus,
PvdA: de heren P.T.J. Pels, E. Sloot, J. Luijendijk en J.J.T.M. van der Donk, de dames F. BoodeGroot Nibbelink en R. Azarkan.
PW: de heren W. Boutkan, CA. Jansen, S.J. Kok en l.C. van Ginkel.
D66: mevr. S. Rötscheid en de heren E.F. Kunst, M.A. Rijsberman en C.J. Kok.
CDA: mevr. M. Luyer en de heren J. van Wieren en R.T. Oost
SP: mevr. S. Verbeek.
ChristenUnie; de heer J.E. Geersing.
SGP: de heer J. de Borst.
SOPlus: mevr. G. Struijk-Oost en de heer E.G. Boshuijzen
PvdD: mevr. M.C. Bax en de heer A.W.H.J. van der Avoird
Groen links; de heren S. Miske en C. Kortevv'eg.
Inv/onersBelang; de heer G. Laagland.
College van GS: de heren L. Verbeek, J.N.J. Appelman, B. Gijsberts en M.J.M. Witteman
Commissievoorzitter: de heer R.P.G. Bosma
Commissiegriffier: de heer B. Kunnen
Afv/ezig met kennisgeving de heer J.N. Simonse

Aanvang: 13.30 uur
Sluiting: 17.15 uur
1. Opening
•
•

De voorzitter opent de vergadering.
Bericht van verhindering ontvangen van de heer J.N. Simonse.

2. Vaststellen agenda
Besluit

De voorgestelde agenda v/ordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen
Besluit

geen

4.a. Perspectiefnota 2014-2018
Ontvv'erp-besluit
Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten
van 22 april 2014, nummer 1603903, besluiten:
1. De Perspectief nota 2014-2018 vast te stellen;
2. De met de Perspectief nota 2014-2018 samenhangende 17*^^ vv'ijziging van de
Programmabegroting 2014 vast te stellen;
3. De onderstaande kredieten beschikbaar te stellen dan wel te wijzigen:
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a.
b.

Commissieadvies
Bespreekpunten

Realisatie paviljoen Floriade: € 1.000.000;
p-MIRT:
i.
Het bruto raamkrediet investeringen wegen met € 3.555.000 te
verhogen tot € 19.811.000;
ii.
Het bruto raamkrediet vervangingsinvesteringen wegen met
€ 1.372.000 te verhogen tot € 1.372.000;
Het bruto raamkrediet vervangingsinvesteringen vaarwegen met
111.
€ 4.300.000 te verhogen tot € 4.300.000;
Het bruto raamkrediet niet jaarlijks onderhoud vaarwegen met
IV.
€ 300.000 te verhogen tot € 3.010.000;
Het algemeen voorbereidingskrediet wegen voor 2014 te verhogen
V.
met € 500.000 en
Projectgebonden voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen
VI.
voor:
1. Gooiseweg fase 2:
€ 500.000
2. Hogering:
€200.000
3. Roggebot:
€ 200.000.
1 .de heer Veerman wordt in de commissie uitgenodigd voor een toelichting op
zijn verkenningsrapport Floriade (ged. Appelman)
2.De stand van zaken m.b.t. het nieuwe operationeel Programma wordt
binnenkort naar PS gestuurd, (ged. Appelman)
3. Vermeende dubbelingen in beschreven risico's Rijksuitkeringen worden
nagaan en gemeld aan PS. (ged. Witteman)
4. Informatie omtrent € 17 miljoen, zoals verzonden aan Omroep Flevoland,
wordt naar PS gezonden, (ged. Witteman)
Het onderwerp kan als Bespreekpunt naar PS van 11 juni 2014
Door fracties nader te bepalen.

5. Rondvraag
Toezegging
Bespreekpunten

geen
geen

Toezeggingen

6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.15

uur.

Vastgesteld mde vergadering van Provinciale Staten van 11 juni 2014
/

^
voorzitti

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://stateninfonnatie.flevoland.nl/Vergaderingen.
Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://vww.flevoland.nl/bestuurorganisatie/provinciale...staten/vergaderingen/uitzendingen/
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AMENDEMENT
Artikel 53 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Ingediend door:
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Ondenverp:
(in te vullen door griffier)

Amendement nr.:
Agendapunt

• ai)

Onderwerp Statenvoorstel: 'Nadere uitwerking Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 en nadere
uitwerking daarvan' d.d. 28 mei 2014
Nummer Statenvoorstel: 1572473

Aan de voorzitter van
Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op 28 mei 2014
Wijzigen ontwerpbesluit

Een beslispunt 5 toe te voegen dat luidt:
De jaarlijkse dotatie van de Provincie Flevoland aan het Fonds Verstedelijking Almere kan pas
plaatsvinden, geheel of gedeeltelijk, na goedkeuring van de projecten in het betreffende
jaarprogramma door Provinciale Staten.

Naam initiatiefnemer:
Sjaak Simonse, SGP
Arie Stuivenberg, SP
Joep Kramer, WD
Handtekening initiatiefnemer:
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Aldus beslotenin de openbare^ergadenng van Provinciale Staten van
griffier.

voorzitter,
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Artikel 55 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
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Paragraaf 5.6 Ombuigingen
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Onderwerp Statenvoorstel:

Jaarstukken 2013

Nummer Statenvoorstel:

1601322

Aan de voorzitter van Provindale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:
28 mei 2014

Constaterende dat:
• Gedeputeerde Staten in aanvang een bedrag van 8,6 miljoen euro heeft berekend als
benodigd bedrag voor de reorganisatie;
• in de Jaarstukken 2013 aangegeven wordt dat als gevolg van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd de reorganisatievoorziening met 1,3 miljoen euro moet worden verhoogd;
•

het budget in de Jaarstukken 2013 is verdeeld over 4,1 miljoen euro als voorziening en 5,8
miljoen euro geoormerkt in de bestemmingsreserve personele frictiekosten;

•

alleen voor het bedrag van 4,1 miljoen euro thans een onderbouwing aanwezig is en het
bedrag wat geoormerkt is in de bestemmingsreserve nog moet worden onderbouwd;

•

de bestemmingsreserve personele frictiekosten een gedelegeerde reserve is.

Overwegende dat:
• de stijging van de pensioengerechtigde leeftijd bij het opstellen van de Perspectiefnota
2013 landelijk al bekend was;
•

de business case met terugverdientijd, op basis waarvan Provinciale Staten vorig jaar is
geïnformeerd over het initiële bedrag van 8,6 miljoen euro, inmiddels is achterhaald door
de verhoging met 1,3 miljoen euro;

•

een relatief fors deel van de middelen niet met plannen is onderbouwd, terwijl
Gedeputeerde Staten wel over deze middelen kan beschikken.

Dragen het college van gedeputeerde staten op:
• om Provinciale Staten op korte termijn te informeren over de stand van zaken met
betrekking tot de aanwending van de beschikbaar gestelde middelen voor de reorganisatie
van de bedrijfsvoering;
• gedurende de uitvoering van de reorganisatie Provinciale Staten periodiek te informeren
over de stand van zaken, een en ander volgens de gebruikelijke Planning en Control cyclus;
• dc bi:ncidigdc—onttrekking—vanuit dc -resenre—pgi suriete—fractiekosteïï~~voef';
reorganisatie, thans geoormerkt voor 5.8 milioen P'ir", <-ft-aw4TJn |>i^^i..wir./i»n nadat
ProYXP.cialo Trttrteii üddl U|J basis van een voorstel vanuit Gedeputeerde Staten toe heeft

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

A. (Arie) Stuivenberg

Handtekening initiatiefnemer:
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,.Aldus beslotensimdeiiopenbareivergaderiing van Provinciale Staten van
griffier,
A. Kost

voorzitter,
L. Verbeek

vérworpen

