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Lijst van ter kennisneming stukken Commissie Bestuur  d.d. 13 september 2007 

1.  - Ter kennisneming GSL Portefeuillehouder: Bliek - de Jong, 

A.E.  
 Afdeling: SGR 

 Passief openbaar 
 
Registratienr.: 551953 

Onderwerp: Omzetting  aanstelling bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer in 

een 80% aanstelling 

Beslispunten: 

- Instemmen met en uitvoering geven aan het verzoek van de heer L. Noordam om zijn 100% 

aanstelling als bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer per 1 juli 2007 om te laten 

zetten in een 80% aanstelling en de overige deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling 

hiervan op de hoogte stellen. 

 

 

Besluit GS 26-06-2007 

Conform. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------

- 

2. - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder: Bliek-de Jong A.E. 
 Afdeling: PME 

 Actief openbaar 
 
Registratienr.: 487386 

Onderwerp:    Toekenning bijdrage Leader+ aanvraag "Boerderijenboek Zuidelijk Flevoland" 

     projectnummer L12F021 

 

Beslispunten: 

- Akkoord te gaan met het advies van de Lokale Actie Groep van Leader+ (LAG) om ten behoeve 

van het Leader+ project "Boerderijenboek Zuidelijk Flevoland" (Li2Fo2i)een EOGFL-bijdrage 

beschikbaarte stellen van maximaal €10.000 (zijnde 10,7% van de projectinvesteringen ad 

€93.139); 

- Akkoord te gaan met het advies van de LAG om ten behoeve van de advieskosten voor 

ondersteuning bij het opstellen van de aanvraag en het opzetten van het project een EOGFL-

bïjdrage beschikbaarte stellen van maximaal € 500 {zijnde 50% van de advieskosten ad € 1.ooo) 

en een provinciale cofinanciering Leader+ van maximaal € 250 (zijnde 25% van de advieskosten); 

- De EOGFL-bijdrage van 50% in de advieskosten toe te kennen, ook als het project om de één of 

andere reden geen doorgang kan hebben (de provinciale cofinanciering vervalt); 

- Bovenstaande bijdragen toe te kennen onder de opschortende voorwaarde dat met de Stichting 

Boerderijenboek Zuidelijk Flevoland een Leader+ overeenkomst wordt gesloten en nagekomen. 

 

Besluit portefeuillehouder Bliek 05-07-2007 

(Tevens in commissie Werk) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 

3. - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder: Bliek-de Jong A.E 
 Afdeling:  

 Actiief openbaar 
 
Registratienr.: 497246 

Onderwerp:    Toekenning bijdrage Leader+ aanvraag "Vakantieverblijf De Aardbei" L11F046  
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Beslispunten 

- Akkoord te gaan met het advies van de Lokale Actie Groep van Leader+ (LAG) om ten behoeve 

van het Leader+ project "Vakantieverblijf De Aardbei" (L11F046 ) een EOGFL-bijdrage beschikbaar 

te stellen van maximaal € 20.551 (zijnde 30% van de projectinvesteringen ad € 68.503); 

- Bovenstaande bijdragen toe te kennen onder de opschortende voorwaarde dat met 

Vakantieappartement "De Aardbei" een Leader+ overeenkomst wordt gesloten en nagekomen. 

 

Besluit portefeuillehouder A.E. Bliek - de Jong 10-07-2007 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 

4.  - Ter kennisneming GSA Portefeuillehouder: Dijksma, H. 
 Afdeling: PMV 

 Passief openbaar 
 
Registratienr.: 524803 

Onderwerp: Verduidelijken provinciaal beleid met betrekking tot maximaal toegestane 

egalisatiereserves bij gesubsidieerde instellingen 

 

Beslispunten: 

- Verduidelijken aan instellingen, welke meer dan € 100.000 subsidie ontvangen, dat de 

egalisatiereserve gelet op artikel 41 ASF 2006 niet meer mag bedragen dan maximaal 10% van de 

structureel verleende provinciale subsidie; 

- Hiertoe de egalisatiereserve waarover de betreffende instellingen thans beschikken te splitsen in 

een deel opgebouwd uit niet bestede provinciale subsidie, en een deel opgebouwd uit overige 

ontvangen subsidie; 

- Indien het niet eenvoudig mogelijk is het provinciale aandeel van de egalisatiereserve te 

verbijzonderen, voor het eerste jaar uitgaan van een onderverdeling in een gelijke verhouding als 

de in dat jaar ontvangen subsidies van de verschillende subsidiënten (als zogenaamde nulmeting); 

- Instellingen meedelen dat zij aparte administratie dient bij te houden van egalisatiereserve die uit 

verleende subsidie is opgebouwd en mede daartoe bijgevoegd model bijgevoegd 'Model voor de 

minimale inrichting van verantwoordingen met betrekking tot provinciale subsidies'vast te stellen en 

voor te schrijven aan de gesubsidieerde instellingen meteen provinciale subsidie groter dan 

€ 100.000; 

- Middels bijgevoegde brief extern betrokkenen van uw besluit op de hoogte brengen. 

 

Besluit GS 26-06-2007 

De verzendlijst dient op actualiteit te worden getoetst. 

Voor het overige akkoord. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

5. - Ter kennisneming                 GSM Portefeuillehouder:         Greiner, A.L 
 Afdeling: PME 

 Actief openbaar 
 
Registratienr.: 514148 

Onderwerp: ESF-aanvraag voor het project  'Internationaal Traineeship' EPT302014 

 

Beslispunten:  

- Een ESF-bijdrage van 50% van de totale eligibele projectkosten van € 109.120 met een maximum 

van € 54.560, ter beschikking te stellen aan het ROC Flevoland voor de uitvoering van het project 

"Internationaal Traineeship" onder de opschortende voorwaarde dat met het ROC Flevoland een 

ESF-overeenkomst wordt gesloten en nagekomen. 

- Bovenstaand bedrag ten laste te brengen van maatregel 3.2 'Verbetering en uitbreiding 

infrastructuur voor het MKB' 

 

Besluit portefeuillehouder A. Greiner 27-06-2007 

(tevens in commissie Werk) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- 

6.  - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder: Greiner, A. 
 Afdeling: PME 

 Actief openbaar 
 
Registratienr.: 524975 

Onderwerp: EPD aanvraag voor het project "Pilot bedrijfsopvolging Flevoland" 

 

Beslispunten: 

- Een ESF-bijdrage van 50% van de totale eligibele projectkosten van € 80.920 met een    maximum 

van € 40.460, ter beschikking te stellen aan het ROC Flevoland voor de    uitvoering van het project 

"Pilot Bedrijfsopvolging Flevoland" onder de opschortende    voorwaarde dat met het ROC 

Flevoland een ESF-overeenkomst wordt gesloten en    nagekomen. 

- Bovenstaand bedrag ten laste te brengen van maatregel 3.2 'Verbetering en uitbreiding    

infrastructuur voor het MKB'. 

 

Besluit portefeuillehouder Greiner 19-06-2007 

(tevens in commissie Werk) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 

7.  - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder: Greiner, A. 
 Afdeling: PME 

 Actief openbaar 
 
Registratienr.: 525163 

Onderwerp: EPD-bijdrage voor het project 'Toepassingscentrum Duurzame Energie & 

Grondstoffen Flevoland' van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 

Projectnummer EPT306028 

 

Beslispunten: 

- Een EPD-bijdrage van maximaal € 185.000,--, zijnde 30,5% van de totale eligibele    projectkosten 

à € 607.281,-- , ter beschikking te stellen aan Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. voor de 

uitvoering van het project 'Toepassingscentrum Duurzame Energie & Grondstoffen Flevoland' 

onder de opschortende voorwaarde dat er een overeenkomst    tussen de aanvrager en de 

provincie wordt gesloten en nagekomen; 

- Bovenstaande EPD-bijdrage ten laste te brengen van EPD-maatregel 3.6 met middelen uit  het 

EFRO; 

- Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. middels bijgaande beschikking op de hoogte te stellen 

van het besluit; 

 

Besluit portefeuillehouder Greiner 19-06-2007 

(tevens in commissie Werk) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

- 

8.  - Ter kennisneming                GSM Portefeuillehouder:        Greiner, A. 
 Afdeling: PME 

 Actief openbaar 
 
Registratienr.: 525523 

Onderwerp:    MKB-bijdrage aan RLC Group B.V. Projectnummer: EPT303120 

 

Beslispunten: 

- In het kader van de MKB-regeling Flevoland 2000 (MKB-regeling) een bijdrage toe te kennen van 

maximaal € 40.888,--, zijnde 15% van de totale eligibele projectkosten a € 272.584,--, aan RLC 

Group B.V. te Almere, onder de opschortende voorwaarde dat er een overeenkomst tussen de 

aanvrager en de provincie wordt gesloten en wordt nagekomen; 

- !n uitzondering op artikel 3 en 4 van de MKB-regeling de bijdrage toe te kennen na 31 december 

2006; 
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- Bovenstaande bijdrage als volgt ten laste te brengen van EPD-maatregel 3.3:  

Een EFRO-bijdrage van € 13.629,- de benodigde cofinanciering van de gemeente Almere van € 

13.630,- en de benodigde provinciale cofinanciering van de provincie Flevoland van € 13.629,--; 

- De projectuitvoerder middels bijgaande beschikking op de hoogte te stellen van het besluit. 

 

Besluit portefeuillehouder Greiner 20-06-2007 

(tevens in commissie Werk) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

- 

9.  - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder:         Greiner, A.L  
 Afdeling: PME 

 Actief openbaar 
 
Registratienr.: 529459 

Onderwerp: Aanvraag voor een EPD-bijdrage voor het project: "Opleidingstraject 

levensmiddelenindustrie ESF1-2007" EPT105036 

 

Beslispunten: 

- Een ESF-bijdrage van maximaal € 56.691, zijnde 50% van de totale eligibele projectkosten van 

€ 113.382, ter beschikking te stellen aan de Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie 

SOL voor de uitvoering van het project "Opleidingstraject Levensmiddelenindustrie ESF1-2007"  

onder de opschortende voorwaarde dat met de Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie 

SOL een overeenkomst wordt gesloten en nageleefd. 

- Bovenstaand bedrag ten laste te brengen van maatregel 1.5 'Versterking infrastructuur 

arbeidsmarkt'. 

- De Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie SOL middels bijgaande beschikking op de 

hoogte te stellen van het besluit 

 

Besluit portefeuillehouder Bliek 13-06-2007 

(tevens in commissie Werk) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

10.  - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder: Greiner, A.L  
 Afdeling: PME 

 Actief openbaar 
 
Registratienr.: 536486 

Onderwerp: Addendum behorende bij EPD-overeenkomst "Herinrichting en sloop Hoge Route 

De 

 Veste" (EPT1o1023). 

 

Beslispunten: 

- Naar aanleiding van de gewijzigde en geactualiseerde begroting de bijdragegrondslag van het 

EPD-project "Herinrichting en sloop Hoge Route De Veste" als volgt te wijzigen: 

- de eligibele investeringen van € 1.877.387 (excl. BTW) in € 1.875.837 (excl. BTW). 

- De investeringsfasering van het project aan te passen. 

- De projectperiode te verlengen tot uiterlijk 31 december 2007. 

- De wijzigingen door middel van een addendum door te voeren. 

 

Besluit afdelingshoofd PME 13-06-2007 

(tevens in commissie werk) 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 

11.  - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder: Greiner, A.L  
 Afdeling: PME 

 Actief openbaar 
 
Registratienr.: 539048 

Onderwerp: Addendum behorende bij EPD overeenkomst Embrassade fase 2 (EPT 101016) 

 

Beslispunten: 

- Naar aanleiding van de gewijzigde en geactualiseerde begroting van het EPD-project "Embrassade 

fase 2" het projectplan te wijzigen. 

- De investeringsfasering van het project aan te passen. 

- De projectperiode te verlengen tot uiterlijk 31 december 2007. 

- De wijzigingen door middel van een addendum door te voeren 

 

Besluit  afdelingshoofd PME 13-06-2007 

(tevens in commissie werk) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 

12.  - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder: Greiner, A.L 
 Afdeling:  

 Passief openbaar 
 
Registratienr.:      544373 

Onderwerp:         Addendum behorende bij de IPR-overeenkomst van Xenobiosis International B.V. 

Projectnummer: EPT303077 

 

Beslispunten: 

Beslispunten: 

- De looptijd van het project aan te passen tot 31 mei 2007; 

- De kostenposten te herschikken; 

- Genoemde wijzigingen door te voeren, onder de opschortende voorwaarde dat met Xenobiosis 

International B.V. een addendum bij de IPR-overeenkomst wordt gesloten; 

- Xenobiosis International B.V middels bijgaande brief op de hoogte te stellen. 

 

Besluit portefeuillehouder Greiner 19-06-2007 

(tevens in commissie Werk) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 

13.  - Ter kennisneming GSL Portefeuillehouder:         Greiner, A.L 
 Afdeling: PME 

 Passief openbaar 
 
Registratienr.: 552857 

Onderwerp:   Doorstart van het project Klokbier B.V.-IPR te Lelystad, EPT303070 

 

Beslispunten: 
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- Kennis te nemen van de doorstart van de bierbrouwerij Klokbier inclusief horecavoorziening, 

waarbij de door de provincie ingediende vordering van een bedrag groot €401.866 in het 

faillissement van het project Klokbier B.V.-IPR naar verwachting niet zal worden voldaan. 

 

Besluit GS 26-06-2007 

Conform. 

(tevens in commissie Werk) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

14. -  Ter kennisneming GSA Portefeuillehouder:         Greiner, A.L  
 Afdeling: EZ 

 Passief openbaar 
 
Registratienr.: 543649 

Onderwerp:  Vraagbundeling Glasvezelring Flevoland Oost 

 

Beslispunten: 

- In te stemmen met het door de in de vraagbundeling Glasvezelring Flevoland Oost participerende 

partijen, verleende mandaat om ook namens hen op te treden als aanbestedende partij. 

- De provinciale steunpunten, bruggen en sluizen als locaties op te nemen in de Europese 

aanbesteding Glasvezelring Flevoland-Oost. 

- Opdracht te verlenen aan Publicase voor de inhoudelijke ondersteuning van de Europese 

aanbesteding "Glasvezelring Flevoland-Oost" en het voorbereiden van 1 of 2 marktplaatsen in 

Flevoland-Oost conform bijgaande opdrachtbrief. 

- De met deze opdracht gemoeide kosten van € 22.800,-- (exlusief BTW) ten laste te brengen van 

de begrotingsposten 10610201100  (€  10.000,--) en  10610201200 (€ 12.800,--) 

 

Besluit GS 03-07-2007 

Conform. 

(tevens in commissie Werk en Samenleving) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

15. - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder:  Greiner, A.L. 
 Afdeling:  
             Actief openbaar 
Registratienr.: 540614 

Onderwerp: EPD-aanvraag Kramer Fish BV "Ontwikkeling visvoer voor de eigen op te zetten 

kweek  van Pangasius" (EPT209014). 

 

Beslispunten: 

- Een EPD-bijdrage van maximaal € 36.127, zijnde 37,5% van de eligibele investeringen van € 

96.340, ter beschikking te stellen aan Kramer Fish BV ten behoeve van het project “Ontwikkeling 

visvoer voor de eigen op te zetten kweek van Pangasius”. 

- Deze bijdrage ten laste te brengen van EPD-maatregel 2.9 “Versterking economisch perspectief 

visserijsector” op de navolgende wijze: 

- FIOV-bijdrage   : € 22.400 (23,3%); 

-  provinciale cofinanciering  : € 13.727   (14,2%). 

- De bijdrage te verstrekken in het kader van de deminimis-regeling onder de opschortende 

voorwaarde dat een EPD-overeenkomst wordt gesloten en nagekomen. 

 

Besluit portefeuillehouder Greiner 20-07-2007 

(tevens in commissie Werk) 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

- 

16.  - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder:  Greiner, A.L. 
 Afdeling: PME 

 Actief openbaar 
 
Registratienr.: 536636 

Onderwerp: EPD-aanvraag voor het project ‘Flevodrome Almere & Lelystad 2007-2008’ 

EPT401048 

 

Beslispunten: 

- Een ESF-bijdrage van maximaal € 523.634, zijnde 44% van de totale eligibele projectkosten van € 

1.190.078 ter beschikking te stellen aan de gemeente Almere voor de uitvoering van het project 

'Flevodrome Almere & Lelystad 2007-2008' onder de opschortende voorwaarde dat met de 

gemeente Almere een ESF-overeenkomst wordt gesloten en nagekomen. 

- Bovenstaand bedrag ten laste te brengen van maatregel 4.1 'arbeidsmarktbeleid'. 

- De gemeente Almere middels bijgaande beschikking op de hoogte te stellen van het besluit. 

 

Besluit portefeuillehouder A.L. Greiner 23-07-2007 

(tevens in commissie Werk) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 

17. - Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder:A.L.Greiner   
 Afdeling:PME  

 Actief openbaar 
 
Registratienr.:462580  
Onderwerp: Addendum behorende bij EPD- overeenkomst "Lelystad kustontwikkeling" 
(EPTio30i8). 

 

 

Beslispunten: 

Naar aanleiding van de gewijzigde en geactualiseerde begroting de bijdragegrondslag  van het EPD-

project "Lelystad kustontwikkeling"(op basis van een aangepaste projectplan- en begroting) als volgt 

te wijzigen: 

1.1 de eligibele investeringen van € 15.969.701 (excl. BTW) in € 17.048.899 (excl. 

BTW); 

1.2 de EPD- bijdrage van € 5.250.000 in € 5.557.925 op de navolgende wijze: 

EFRO van € 2.812.500 in € 3.600.000; 

provinciale cofinanciering van € 787.500 in € o.ooo 

- cofinanciering van het ministerie van Economische Zaken van 

€1.650.000 in €1.957.925; 

1.3 dienovereenkomstig het EPD-bijdragepercentage van 32,8% in 32,6%: 

- EFRO vam7,6% in 21,1%; 

provinciale cofinanciering van 4,9% in 0,0%; 

- cofinanciering van het ministerie van Economische Zaken van 10,3% in 

11,5%. 

2. De investeringsfasering van het project aan te passen. 

3. De projectperiode te verlengen tot uiterlijk 31 december 2007. 

4. De wijzigingen door middel van een addendum door te voeren. 

 

Besluit portefeuillehouder A. L. Greiner  15-06-2007 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 

 

 

 

18. Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder: A.L. Greiner  
 Afdeling:PME  

 Actief openbaar 
 
Registratienr.: 567115  

Onderwerp: 

Voornemen tot op nihil vaststellen van de EPD-bijdrage aan Emma B.V. inzake het 

project "Pilotproject Energiecertificering MKB-Flevoland" 

Projectnummer: EPT3O4O29 

  

Beslispunten: 

 

Voornemen uitspreken de aan Emma B.V. toegekende maximale bijdrage ad 

€ 300.000 voor het project "Pilotproject Energiecertificering MKB-Flevoland" 

opnihil vast te stellen; 

2. Emma B.V. in de gelegenheid stellen hierover uiterlijk 31 augustus 2007 schriftelijk 

haar zienswijze kenbaar te maken; 

3. De portefeuillehouder machtigen de bijdrage definitief op nihil vastte stellen 

wanneer de zienswijze van Emma B.V. geen aanleiding geeft om op het 

voornemen terug te komen of Emma B. V. nalaat tijdig zienswijze in te dienen. 
 
Besluit; 

Aan de oplegnota nr 567115 wordt een nader 

advies omtrent de op i augustus 2007 ontvangen 

verklaring van Acera accountantsbureau. Dit 

versterkt het oordeel tot het voornemen tot op 

nihil vaststellen van de EPD bijdrage. 

Het college besluit conform beide adviezen 

Besluit: 07-07-2007 

(tevens commissie Werk) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

-19.. Ter kennisneming                        GSM                     Portefeuillehouder: A.Bliek-de Jong   

 Afdeling: PME  

 Actief openbaar 
 
Registratienr.565249  

Onderwerp: Inzet provinciale co financiering voor Leader+ Projecten 

Beslispunten: 

in te stemmen met het verstrekken van bijdragen aan Leader+ projecten ten 

laste van de beschikbare provinciale cofinancieringmiddelen nadat de 

Europese middelen voor leader+ zijn uitgeput 
 
Besluit: portefeuillehouder A. Bliek – de Jong  16-06-2007 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 

20. Ter kennisneming                        GSM                     Portefeuillehouder: A.L.Greiner   

 Afdeling: PME  

 Actief openbaar 
 
Registratienr.563766 

Onderwerp: Addendum behorende bij de EPD- overeenkomst "Herstructurering WOP Noord c.6^66 

West"(EPT101014). 
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Beslispunten:  

1. Naar aanleiding van de gewijzigde en geactualiseerde begroting de bijdrage 

     grondslag van het EPD-project "Herstructurering WOP Noord West" als volgt te 

     wijzigen: 

     a) de eligibele investeringen van € 9.619.729 (excl. BTW) in € 10.147.667 (excl. BTW) 

     b) het EPD-bijdragepercentage van 21,9% in 20,8%. 

2. De investeringsfasering van het project aan te passen. 

3. De projectperiode te verlengen tot uiterlijk 31 oktober 2007. 

4. De wijzigingen door middel van een addendum door te voeren. 

 

Besluit: portefeuillehouder H. Dijksma 14-08-2007 

(tevens commissie Samenleving) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 

21. Ter kennisneming GSM Portefeuillehouder: A.L. Greiner  
 Afdeling:PME  

 Actief openbaar 
 
Registratienr.:520302  

Onderwerp: 

EPD aanvraag project “Emmeloord-centrum fase 3 Korte Achterzijde” 

(EPT101024). 

  

Beslispunten: 

1. . Een E)FRO-bijdrage van maximaal € 71.500, zijnde 14,7% van de eligibele investeringen van € 

485.150 ter beschikking te stellen aan de Gemeente Noordoostpolder ten behoeve van het 

project “Emmeloord-centrum fase 3 Korte Achterzijde”. 

2. Deze bijdrage ten laste te brengen van EPD-maatregel 1.1 “Herstructurering en ontwikkeling 

stedelijke gebieden (EFRO)”. 

3. De bijdrage te verstrekken onder de opschortende voorwaarde dat met de Gemeente 

Noordoostpolder een EPD-overeenkomst wordt gesloten en nagekomen. 

 
 

Besluit portefeuillehouder H.Dijksma 14-08-2007 

(zie  commissie Werk  t.k.n. punt 32) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

-22..  Ter kennisneming GSA Portefeuillehouder:.A. Greiner /H. 

Dijksma 
 Afdeling:PME  

 Actief openbaar 
 
Registratienr.: 565210 

Onderwerp: 
Toedeling van de provinciale cofinanciering aan de Europese 
programma's ESF, EVF en Interreg IV. 

 

  

Beslispunten: 

. 

1. Uit de provinciale cofinanciering voor Europese progamma’s ad. € 13,5 miljoen voor de 

periode 2007-2013 een daadwerkelijke toedeling te doen naar de programma’s Europees 

Sociaal Fonds (ESF; € 1,0 mln.), Doelstelling 3 (Interreg IV; € 0,4 mln.) en Europees Visserij 

Fonds (EVF; € 0,2 mln). 

2. Indien noodzakelijk beslissingen te nemen over het afgeven van cofinancieringverklaringen 

aan projecten uit bovengenoemde programma's. 

3. In te stemmen met de cofinanciering van de Interreg IV projecten SAWA, MINI EUROPE, 

Hanse Passage II en MORE4NRG en gedeputeerde Dijksma, in samenspraak met de 
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verantwoordelijk inhoudelijk gedeputeerde, te machtigen om de projecten te beoordelen en 

cofinancieringverklaringen af te geven. 

4. De programmabegroting 2008 e.v.  te wijzigen zodra er meer duidelijkheid is over de 

uitvoering van de projecten en de daarmee samenhangende kasstromen.   
 
 

Besluit GS 14-08-2007 

Voor portefeuillehouder dient gelezen te worden: Dijksma, H. en Greiner, A.L. 

Voor het overige akkoord. 


