
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Oncferwerp 

Reactie op toezegging BS-18 "Aanpassing IFA-stroomschema" 

Doel van deze mededeling: 

Nakomen van de toezegging die aan Provinciale Staten (PS) is gedaan in de 
commissie Bestuur Et Samenleving van 14 mei 2014 naar aanleiding van de be
spreking van het IFA-jaarverslag 2013. 

Toezegging/motie/amendement: 

Stroomschema, is de behandeling zoals hier vermeld zoals die is afgesproken? 
Nagaan en melden aan commissieleden, vóór statenbehandeling. 

inleiding: 

In de bovengenoemde commissie heeft de heer Van Wieren de vraag gesteld of 
het IFA-stroomschema is aangepast naar aanleiding van de behandeling van het 
statenvoorstel 1326970 "Aanvullende werkafspraken over IFA2", welke op 11 juli 
2012 als volgt is besloten: 
1. In te stemmen met het voorstel om Provinciale Staten in een vroeg stadium 

te informeren over alle projectideeën die in het kader van IFA2 worden 
voorbereid; 

2. Aan de Provinciale Staten worden projectideeën, die zich in een verder 
stadium van uitwerking en bestuurlijk commitment bevinden, ter besluit
vorming voorgelegd ('go/ no-go moment'); 

3. Het stroomschema (1320811) en de informerende notitie aan PS over IFA2 
(1297047) worden op de bovenstaande beslispunten aangepast. 
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Mededeling: 

Het IFA-subsidieverleningsproces is naar aanleiding van de besluitvorming van het 
genoemde statenvoorstel aangepast. In het zogenaamde stroomschema is in de 
ideefase een Go/No go moment opgenomen, wat betekent dat een projectidee 
pas mag worden uitgewerkt tot een complete subsidieaanvraag na een positief 
besluit van PS. Gedeputeerde Staten neemt het beschikkingsbesluit van een 
subsidieaanvraag, waarna PS wordt geïnformeerd door een mededeling. 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het IFA-jaarverslag alleen ter bespreking 
geagendeerd voor de commissie Bestuur & Samenleving en niet ter besluitvor
ming wordt voorgelegd aan PS. 

Het vervolg 

Projectideeën worden, zoals afgesproken, ter besluitvorming voorgelegd aan PS 
en PS wordt via de half- en jaarverslagen in een vroeg stadium van de ideefase 
geïnformeerd over projectideeën. 

Ter inzage in de leeslcamer 

n.v.t. 

Verdere informatie 

n.v.t. 


