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1. Beslispunten 

1. Vooruitlopend op de vaststelling van de 10^ begrotingswijziging voor de 
begroting 2011 twee facturen betaalbaar te stellen waarvan de betaal
termijn inmiddels is verstreken. 

2. Inleiding 

Bij aanvang van het kalenderjaar wordt 75% van het begrote budget voor de 
speerpuntprojecten van de Provincie Flevoland beschikbaar gesteld. De res
terende 25% kan worden aangevraagd bij de Voorjaarsnota. In de Voorjaars
nota 2011 wordt in lijn met deze procedure voorgesteld om het restant van 
het begrote budget voor 2011 voor het project OostvaardersWold vrij te ge
ven. 

Daarnaast wordt bij de Voorjaarsnota 2011 voor het project Oostvaarders
Wold voorgesteld een deel van de in 2010 geraamde proceskosten over te he
velen naar 2011 omdat de werkzaamheden in werkelijkheid in 2011 plaats
vinden. De niet in 2010 aangewende middelen zijn bij de Jaarrekening 2010 
gestort in de Strategische Reserve Omgevingsplan, en dienen in 2011 weer 
beschikbaar te worden gesteld. 

Twee facturen voor OostvaardersWold, die passen binnen het reeds gevo
teerde budget voor 2010 en het begrote budget voor 2011, kunnen niet wor
den betaald omdat de 10^ begrotingswijziging (behorend bij de Voorjaarsnota 
2011) nog niet is vastgesteld. De betaaltermijn voor deze facturen is inmid
dels verstreken. 
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3. Beoogd effect 
Tijdige betaling van facturen van leveranciers. 

4. Argumenten 

1.1 De besluitvorming over de Voorjaarsnota vindt later plaats dan ver
wacht 

De besluitvorming over de Voorjaarsnota 2011 was oorspronkelijk voorzien op 
18 mei 2011. Hiermee is rekening gehouden bij het aangaan van verplichtin-

" ^ . gen. Als gevolg van de behandeling in verschillende opinierondes is de be-
sluitvormingsronde voor de Voorjaarsnota verschoven naar 15 juni 2011. Het 

r^=^ presidium heeft op 7 juni 2011 besloten de behandeling te verplaatsen naar 
29 juni 2011. Doordat besluitvorming over de Voorjaarsnota later plaatsvindt 
dan verwacht is er geen budget om de facturen te betalen waarvan de beta-
lingstermijn inmiddels is verstreken. 

5. Kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

6. Vervolgproces 
De afdeling Financiën betaalt de facturen waarvan de betaaltermijn is ver
streken zo spoedig mogelijk na besluitvorming in Provinciale Staten. 
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7. Advies uit de Opinieronde 
Niet van toepassing. 

8. Ontwerp-besluit 
Provinciale Staten van Flevoland, 

gehoord hebbende het verzoek van Gedeputeerde Staten in de eerste opinieronde van de openbare 
vergadering van Provinciale Staten op 8 juni 2011, 

BESLUITEN: 

1. Vooruitlopend op de vaststelling van de 10^ begrotingswijziging voor de begroting 2011 twee 
facturen betaalbaar te stellen waarvan de betaaltermijn inmiddels is verstreken. 

Aldus besloten in de openbare vergadering vaiyProvinciale Staten van 8 juni 2011. 

voorzitter, 

ij lagen 
Niet van toepassing 

10. Ter lezing gelegde stukki 
Niet van toepassing. 

Gedeputeerde Staten van FlevolanjzT, 

secretaris, voorzitter. 
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