PROVINCIE FLEVOLAND

B e s l u i t e n l i j s t PS
Registratienummer:
1824161

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 25 november 2015

Aanwezig:

Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK)
Mevrouw R. Azarkan (PvdA), de heer A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), mevrouw M.C. Bax (PvdD), de
heer J. L. Boogerd (SGP), de heer E.G. Boshuijzen (Senioren+Flevoland), de heer R.P.G. Bosma
(VVD), de heer W.R. Bouma (CDA), mevrouw B. Boutkan (PVV), de heer W. Boutkan (PW), mevrouw
M.E.H. Broen (VVD), mevrouw T.G. Hoekstra (SP), de heer H.J. Hofstra (ChristenUnie), de heer K.
Hopster (CDA), de heer W. de Jager (PvdA), de heer CA. Jansen (PVV), de heer J.B. Janssen (PVV),
de heer W. Jansen (SOPLUS), mevrouw l.B. Joosse (PVV), mevrouw J.J. Klijnstra-Rippen (WD), de
heer C J . Kok (PVV), de heer H.A. van der Linden (SP), mevrouw M. Luyer (CDA), de heer S. Miske
(GroenLinks), mevrouw M.E.G. Papma (D66), de heer P.T.J. Pels (PvdA), de heer E.F. Plate vanaf
19.46 uur (WD), de heer L. Post (ChristenUnie), de heer J. de Reus (WD), mevrouw S. Rötscheid
(D66), mevrouw C J . Schotman (CDA), de heer R.J. Siepel (ChristenUnie), de heer J.N. Simonse
(SGP), de heer J. van Slooten (CDA), mevrouw M. Smeels-Zechner (VVD), de heer T. Smetsers (D66),
mevrouw J. Staalman (GroenLinks), mevrouw S. Verbeek (SP), de heer P.M.S. Vermeulen vanaf
20.15 uur (D66), de heer H.W.E. van Vliet (VVD) en mevrouw C.P.M. de Waal (SP)
Statengriffier: M e v r o u w A. Kost
Voorts aanwezig de leden van het college van GS:

De heer J.N.J. Appelman (CDA), de heer J. Lodders (WD), de heer M.A. Rijsberman (D66) en de
heer A. Stuivenberg (SP)
Afwezig met kennisgeving: de heer H. van Ravenzwaaij (SP)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
2. Vaststellen agenda
Besluit
De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.
3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
4. Vragenhalfuurtje
Er zijn geen vragen aangemeld voor het vragenhalfuurtje.
5. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken van 25 november 2015
Besluit
De Lijst van Ingekomen Stukken wordt conform voorstel vastgesteld.
6. Vaststellen besluitenlijst van 28 oktober 2015
Besluit
De besluitenlijst van Provinciale Staten van 28 oktober 2015 wordt conform
vastgesteld.
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7. Hamerstukken
O.

Ontwerp-besluit

Besluit
b.
Ontwerp-besluit

Besluit

Afdoening moties
De moties voorkomend op de bijgevoegde lijst af te voeren moties, met de
nummers B2, B8, R01, D1, D5 en D6 als afgedaan te beschouwen en van de lijsten
van moties af te voeren.
Conform
Doeltreffendheidsonderzoek TMI- regeling provincie Flevoland
(Randstedelijke Rekenkamer)
1. De conclusies van het onderzoek "Speuren naar vernieuwing.
Doeltreffendheidsonderzoek naar de TMl-regeling provincie Flevoland" te
onderschrijven;
2. De volgende aanbevelingen op te dragen aan Gedeputeerde Staten en
vragen om Provinciale Staten te informeren over de voortgang:
1. Stel concrete en meetbare streefwaardes vast voor de beoogde
resultaten en doelen van de TMl-regeling.
2. Evalueer de TMl-regeling periodiek op doeltreffendheid door na te gaan
of de beoogde resultaten zijn behaald en de beoogde doelen zijn
bereikt.
3. Ga na of de administratieve lasten voor subsidieontvangers kunnen
worden verminderd door de verantwoording te vergemakkelijken en ga
na of de periode tussen verantwoording en uitbetaling kan worden
verkort.
4. Weeg de voor- en nadelen van de hiernavolgende aspecten af en maak
een keuze teneinde de doeltreffendheid van de TMl-regeling (verder) te
vergroten:
a. Subsidieregeling of lening;
b. Kleine of grote projecten (qua financiële omvang);
c. Eén of meerdere subsidieaanvragen per bedrijf;
d. Beoordeling criterium 'nieuw voor Flevoland' door interne of
externe adviescommissie.
Conform

8. Bespreekstukken
a.
Middelen oormerken om te investeren in de aanleg van een watersportstrand bij
Exposure aan de Houtribdijk en instemmen met aanwenden vrijval geleiderail
voor hetzelfde doel
Ontwerp-besluit 1. In te stemmen met het leveren van een financiële bijdrage van maximaal
€ 2.724.000 aan de realisatie van een watersportstrand bij Exposure en de
aanleg van een loopbrug bij Trintelhaven
2. Dit bedrag voor € 724.000 te dekken uit de reserve strategische en
ontwikkelingsprojecten (oormerk 'Recreatie Et toerisme') en voor maximaal
€ 2.000.000 uit de daarmee samenhangende te ontstane ruimte binnen het
krediet Geleiderail Markerwaarddijk.
Toezeggingen
Gedeputeerde Rijsberman zegt het volgende toe:
•
Het college inventariseert welke vissers getroffen worden (momenteel één)
en in geval van schade wordt de gebruikelijke compensatieregeling
toegepast.
•
Onderzocht wordt of de Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek
toezicht houdt op kitesurfers en zal vervolgens te verzoeken dat te
prioriteren.
• Als de aanbesteding meevalt kijkt het college naar een groter strand, het
liefst tegen dezelfde kosten.
•
Het college houdt Provinciale Staten op de hoogte van de ontwikkelingen van
de aanbesteding, beheer en de kosten.
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Amendementen
Amendement A
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Amendement

GroenLinks - Zonering Kitesurflocatie
40

Verworpen met 31 stemmen tegen en 9 stemmen voor.

Amendement B

GroenLinks - beheer en onderhoud watersportstrand
Ingetrokken

Amendement C

Partij voor de Dieren - Winterrust vogels Watersportstrand
Ingetrokken

Amendement D

PW - Beheer en onderhoud van het strand
Ingetrokken

Amendement E
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Amendement

PW - Beheer en onderhoud van het strand (2)
40

Statenvoorstel
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Statenvoorstel
Stemverklaringen
b.
Ontwerp-besluit

Verworpen met 25 stemmen tegen en 15 stemmen voor.

40

Aangenomen met 36 stemmen voor en 4 stemmen tegen.
VVD (voor), SOPlus (voor), PVV (voor), PvdA (voor), GroenLinks (tegen)
Staf en voorste/ Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering
1. Kennis te nemen van de Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering;
2. Een bestemmingsreserve Bedrijfsvoering in te stellen;
3. De bestemmingsreserve Bedrijfsvoering te voeden met een eenmalig bedrag
van € 6,5 min. ten laste van de algemene reserve;
4. In het lopende boekjaar eventueel niet bestede middelen op de ICTbudgetten, waarop de incidentele lasten worden verantwoord, bij de
jaarrekening toe te voegen aan de bestemmingsreserve;
5. Ten behoeve van Plateau 1 van het programmavoorstel Meerjarenaanpak
Bedrijfsvoering de 12e begrotingswijziging 2015 vast te stellen en daarmee
de benodigde middelen voor 2015 (€ 339.000,-) te onttrekken aan de reserve
Bedrijfsvoering en toe te voegen aan de begroting;
6. De 2e begrotingswijziging 2016 vast te stellen en daarmee:
a) Ten behoeve van Plateau 1 van het programmavoorstel Meerjarenaanpak
Bedrijfsvoering de benodigde middelen 2016 (€ 1.806.000,-) te
onttrekken aan de reserve Bedrijfsvoering en toe te voegen aan de
begroting;
b) De meerjarige effecten (afdekken van structurele tekort van € 0,6 min.)
aan de begroting toe te voegen ten laste van de stelpost nieuw beleid.
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Toezeggingen

Gedeputeerde Rijsberman zegt het volgende toe:
• Aan het begin van het tweede kwartaal van 2016 een uitgebreide
verantwoording te leveren hoe de voor 2016 begrote middelen (€ 291.000,-)
voor de meerjarenaanpak bedrijfsvoering tot dan toe zijn besteed.
•
Kort na het kerstreces met een uitleg te komen hoe de voor 2016 begrote
middelen (€ 291.000,-) voor de meerjarenaanpak bedrijfsvoering worden
besteed.
• Schriftelijk terug te komen met zijn uitleg over de door de PVV-fractie
genoemde bedragen uit de productenraming 2015-2019 in relatie tot het
voorstel meerjarenaanpak bedrijfsvoering.

Amendement F
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Amendement

VVD - Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering
40

Statenvoorstel
Aantal
aanwezigen per
stemming
Besluit
Statenvoorstel
inclusief
aangenomen
amendement
Stemverklaringen

Unaniem aangenomen

40

Unaniem aangenomen.

-

Motie 01

SOPlus - Declaree app
Ingetrokken

c.
Ontwerp-besluit
GEHEIM

Flevokust
Dit onderwerp is besproken in beslotenheid. Voor het verslag van dit besloten
deel van de vergadering wordt verwezen naar de griffie.

9. Motie(s) vreemd aan de orde van de dag

10. Sluiting

~7T
Vastgesteld/in ^de'
Statengr/ffi€

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.
yan Provinciale Staten van
voorzitter.

Verbeek
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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.nl/Vergaderingen.
Vergaderingen zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuurorganisatie/provinciale staten / vergaderingen / uitzendingen /.
Een overzicht van ingediende moties en amendementen is aan deze besluitenlijst toegevoegd.
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AMENDEMENT
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

2onering kitesurflocatie Lelystad

Agendapunt:

8a

Onderwerp Statenvoorstel: Investeren in watersportstrand en loopbrug bij de Houtribdijk
Nummer Statenvoorstel:

1805222

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

25 november 2015

Wijzigen ontv/erpbesluit

Q

De tekst van beslispunt (en), zijnde

te vervangen door

•

Besllspunt(en)

te laten vervallen

13 Het (de) navolgende besllspunt(en) toe te voegen
In overleg te treden met Stiching Hoekipa Dijk, gemeente Lelystad, Watersportverbond, Vogel- en
Natuurwacht Flevoland en Vogelbescherming Nederland en gezamenlijk afspraken te maken over gedragscode
kitesurfer, begrenzing kitesurflocatie, monitoring en handhaving van het (klte)surfen bij het watersportstrand.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Handtekening initiatiefnemer:'

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

SP.
D66

PARI!) VOOR OE VRIJHEID

SGP
ChristenUnie
> PARTIJ VAN DE ARBEID

Peter Pels

\aROENUHKS
/ ZIN n 01 niaansT

O

Partij voor
de Dieren

Melissa Bax

^1/

li

Saaeren*Flc¥D(ind

Voor

Stemverhouding
Totaal

Tegen

VVD

-O-

é

—
-

CDA
SP
D66

l r

V

SOPLUS
PVV
SGP

-

ChristenUnie

—

GroenLinks

PvdA

—
—

PvdD

—

Senioren-i-Flevoland

—

l

Het amendement is:

Aangenomen

•

Verworpen

^

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van r j . ^ <c\ti'o2.^v^!cs<5^ "a_<:i
Statengriffilf-,
A. Kost

ll

Voorzitter,
Jr

/

L. Verbeek;
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AMENDEMENT
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr
(In te vullen door de griffiei

Onderwerp:

Beheer en onderhoud watersportstrand

Agendapunt:

8a

Onderwerp Statenvoorstel: Investeren in watersportstrand en loopbrug bij de Houtribdijk
Nummer Statenvoorstel:

1805222

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

25 november 2015

Wijzigen ontwerpbesluit

•

De tekst van beslispunt(en), zijnde

te vervangen door

•

Besllspunt(en)

te laten vervallen

M

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

Het beheer en onderhoud van het watersportstrand is de taak van de exploitant van het strand, niet zijnde
Provincie Flevoland.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

O

Handtekening initiatiefnemer:/

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

SP,
D66

PARI1) VOOR OE VRIJHEID

SGP

ChristenUnie
1 PARTIJ V A N D E A R B E I D

Peter Pels

\ GROENLINKS
/ BNDlOEnSCiaBT

O

Melissa Bax

Partij voor
de Dieren

Seniorcn^FlevoliDd

Voor

StenK^houding
Totaal\^

Tegen

VVD
CDA
SP
D66
SOPLUS

r ,

PVV
SGP
ChristenUnie
PvdA
GroenLinks
PvdD
Senioren-HFlevoland
Het amendement is:

Aangenomen

•

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,
A. Kost

/y ,

Voorzitter,
^-^^--^

L. Verbeel

Verworpen
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AMENDEMENT
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.
(in te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Winterrust Vogels Watersportstrand

Agendapunt:

8a

Onderwerp Statenvoorstel: Investeren in watersportstrand en loopbrug bij de Houtribdijk
Nummer Statenvoorstel:

1805222

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

25 november 2015

Wijzigen ontv/erpbesluit

•

De tekst van beslispunt(en), zijnde

te vervangen door

•

Beslispunt(en)

te laten vervallen

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

De provincie draagt er zorg voor dat het in de maanden van oktober tot en met maart niet toegestaan is te
kitesurfen nabij het watersportstrand.

Toelichting:
In oktober arriveren de meeste wintergasten die een vet- en energiereserve hebben opgebouwd om de winter
te overleven. Door verjaging en opschrikken kunnen vogels teveel van hun reserves opgebruiken waardoor zij
niet tegen de winter zijn opgewassen. Voor het Marina Muiderzand in Almere geldt deze periode van rust voor
de vogels al (van november t / m maart). Ook hier zou deze regel uitgebreid moeten worden, inclusief de
maand oktober.
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Het amendement wordt ondersteund door:
NAAM ONDERTEKENAAR

PARTIJ

HANDTEKENING

SP.
D66

P&HIIJ VOOR DE VRIJHEID

ChristenUrele
Peter Pels

> PARTIJ VAN DE ARBEID

GROENUNKS

O

Melissa Bax

Partij voor
de Dieren

Saüorcn+Flcvolind

Steqwerhouding
TotaaT^^
VVD
CDA
\ ^
SP
D66
SOPLUS
PVV
SGP
ChristenUnie
PvdA
GroenLinks
PvdD
Senioren-^Fievoland

Tegen

Voor

\ ^
^

\ ^
Aangenomen

Het amendement is:

\ ^
Verworpen

•

Aldus besloten itóde openbarg^ergadering van Provinciale Staten van -3_s •<\<^'ossr^>JbBjv ~ 2 _ a \ . ^
Statengriffier/y
A. Kost

/ /

y

^

V
/

o

o

r

z

i

t

t

e

r

,

L. Verbeek/;
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Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Beheer en onderhoud van het strand

Agendapunt:

8a

Onderwerp Statenvoorstel: Investeren in watersportstrand en loopbrug bij de Houtribdijk
Nummer Statenvoorstel:

1805222

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

25 november 2015

Wijzigen ontwerpbesluit

•

De tekst van be5lispunt(en), zijnde

te vervangen door

•

Beslispunt(en)

te laten vervallen

^

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

Beslispunt 1.3
Zolang beheer en onderhoud van het strand nog niet zijn belegd hiervoor een bedrag van jaarlijks 10.000 euro
op te nemen te dekken uit de Reserve Strategische en Ontwikkelingsprojecten totdat hierover een sluitende
afspraak is gemaakt met een exploitant.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Chris Jansen PW

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

. -

^^^^
FS.Sll) \ ' : ; r j j ; o ; V R i | H t l D

^ ^ ^ ^ ^ Ï B ^ *"f«">"»e*r*

Christenüfife
PASTIJ VAN OE ARseio

i f ^ j l Partij voor
V ^ l ^ de Dieren

A
Voor

Stemverhouding
TotSal^
VVD
CDA

Tegen

" ^ ^ ^
\

SP
D66
SOPLUS .

^

f\
\

^

^

\

PVV
SGP
ChristenUnie
PvdA
GroenLinks
PvdD

\ ^

SeniorenH-Flevoland

\ ^
\ ^

Het amendement is:

besloten
Statens

Aangenomen

•

Verworpen

•

ring van Provinciale Staten van -ZjS' Xvoosjrr^^acasv. " ^ - ö V S
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Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Beheer en onderhoud van het strand

Agendapunt:

8a

Onderwerp Statenvoorstel: Investeren in watersportstrand en loopbrug bij de Houtribdijk
Nummer Statenvoorstel:

1805222

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

25 november 2015

Wijzigen ontwerpbesluit

•

De tekst van besllspunt(en), zijnde

te vervangen door

•

Beslispunt(en)

te laten vervallen

S

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

Beslispunt 1.3
da^ProvIncie Flevoland niet verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud ,

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Chris Jansen PW
Peter Pels PvdA
Simon Miske GroenLinks
Wout Jansen SOPLUS

Handtekening initiatiefnemer:

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

ir

SP.

F A S m r a r j l i 0£VR{|H£!D

./I
ChristenUnie
PARTIj VAN

DE

ARBEID

Partij voor
de Dieren

4,
Stemverhouding
Totaal

Voor

Tegen

VVD

—

CDA

—

SP

—

D66

—

SOPLUS

\

/O.

è
1

PVV

—

SGP
ChristenUnie

-

PvdA
GroenLinks

'2-

-

Senioren-i-Flevoland

l

-

Het amendement is:

Aangenomen

PvdD

Aldus besloten
Statengriffie!

•

adering van Provinciale Staten van " 2 - ^
Voorzitter,

y Verworpen

^

Artikel 26 van Regjement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.: /

.-ƒ.

({In te vullen door de griffier}

Onderwerp:

Statenvoorstel Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering

Agendapunt:

Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering
Onderwerp Statenvoorstel:

Nummer Statenvoorstel:

1806627

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op

25 november 2015
Wijzigen ontv^erpbesluit

De tekst van beslispunt(en), zijnde

tg wijzigen door

Ten behoeve van Plateau 1 van het
programmavoorstel Meerjarenaanpak
e
Bedrijfvoering de 12
begrotingswijziging 2015 vast te
stellen en daarmee
de benodigde middelen voor 2015 (€
339.000,-) te onttrekken aan de
reserve Bedrijfsvoering en toe te
voegen aan de begroting;

De 2 begrotingswijziging 2016 vast te
stellen en daarmee:

a. Ten behoeve van Plateau 1 van het
programmavoorstel Meerjaren- aanpak
Bedrijfsvoering de benodigde middelen
2016 (€ 1.806.000,-) te onttrekken aan
de reserve Bedrijfsvoering en toe te
voegen aan de begroting;

b. De meerjarige effecten (afdekken
van structurele tekort van € 0,6 min.)
aan de begroting toe te voegen ten
laste van de stelpost nieuw beleid.

Het laten vervallen van beslispunt 5 en 6. In
plaats daarvan in te voegen de volgende
nieuwe beslispunten 5, 6 en 7:
5. Een plateau nul In te stellen, waarin
nadere uitwerking wordt gegeven aan
plateau 1 op het gebied van resultaten,
kosten, planning en risico's, waarin de
voorbereidingen worden getroffen voor de
aanbesteding van de navolgende plateaus.
Plateau nul wordt afgesloten met een
go/no go beslissing door Provinciale Staten
met betrekking tot plateau 1 op basis van
die rapportage.
6. Ten behoeve van plateau nul de
benodigde middelen voor 2015 (€ 48.000) te
onttrekken aan de reserve
Bedrijfsvoering en toe te voegen aan de
begroting van 2015;
7. Ten behoeve van plateau nul de
benodigde middelen voor 2016 (€ 591.000)
te onttrekken aan de reserve
Bedrijfsvoering en toe te voegen aan de
begroting, ten behoeve van onder meer het
Inhuren van een externe
programmamanager en het laten uitvoeren
van onderzoeken ten behoeve van het
realiseren van plateau nul.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Handtekening Initiatiefnemer:

Remco Bosma (WD)

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

W D

Remco Bosma

D66

Shasta Rötscheid

SP

Ine de Waal

CDA

Johan van Slooten

PvdA

V\/illem de Jager

SGP

Sjaak Simonse

Stemverhouding

Voor

HAND^^ÉJ<ENING

Tegen

Totaal
WD

—

PVV
CDA

—

5

SP
•66
PvdA
ChristenUnie

—
\
1 Jl

V

3

—

3.

—

\

—

SOPlus
SGP
GroenLinks

'2_
-?

PvdD
Senioren-I-Flevoland

—

—
—
—
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Het amendement is:

Verworpen

PROVINCIE

FLEVOLAND

PROVINeiALE«SiTATiÉN

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie
(ln te vullen door de griffierl

Onderwerp:

Declaree App

Agendapunt:

8b

Onderwerp Statenvoorstel: Inzet middelen Meerjarenaanpak bedrijfsvoering
Nummer Statenvoorstel:
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

25 november 2015

Constaterende dat:
Provincie Gelderland een prijs heeft gekregen voor haar startup beleid met als voorbeeld de ontwikkeling van
de 'Declaree App', waarmee declaraties voortaan eenvoudig zonder papier kunnen worden geregistreerd.
Het analoog invullen- en het archiveren/bewaren van formulieren voor ambtenaren en bestuur bij de
provincie Gelderland verleden tijd is.
.r^^ •
De bedrijfsvoering met betrekking tot declareren eenvoudig, veilig én kostenbesparend is.
Overwegende dat:
- digitaal declareren en het gebruik van de 'Declaree App' past bij de meerjarenaanpak bedrijfsvoering
- daarmee geld en tijd bespaard wordt in het declaratieproces voor ambtenaren en bestuur
- de accountant eenvoudig alle declaraties kan inzien en af- of goedkeuren
- De provincie Gelderland als eerste overheidsorgaan gebruik gaat maken van de Declaree App
•

Verzoeken het college /

^

Dragen het college op /

•

Spreken uit

te onderzoeken of de (gratis) 'Declaree App' ook ingevoerd kan worden bij de provincie Flevoland

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Wout Jansep.

Handtekening initiatiefne

De motie wordt ondersteund door:
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De motie is:

•

Aldus besloten in-de openbare vergadering van Provinciale Staten van " Z ^
Statengriffier/ /
A. Kost
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Voorzitter,

Verworpen
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