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Agendapunt: 8.2 
Aard van de bespreking: oordeelvormend 
Onderwerp: Zomernota 2014 
  
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling? 
 

De commissie adviseert Provinciale Staten over de 
verdere behandeling van deze nota. 

Wat wordt er van Provinciale Staten gevraagd? 
 

1. De Zomernota 2014 vast te stellen; 
2.  Het voordelig saldo van de Zomernota voor 2014 ad 

€ 495.000 ten gunste te brengen van de post 
begrotingssaldo; 

3.  De met de Zomernota 2014 samenhangende 20e 
wijziging van de Programmabegroting 2014 vast te 
stellen; 

4.  De onderstaande kredieten 2014 als volgt te 
wijzigen: 
• Het bruto raamkrediet investeringen wegen met €  

11.000 te verhogen tot €  19.822.000;  
• Het bruto raamkrediet niet jaarlijks onderhoud 

wegen met € 1.200.000 te verhogen tot 
€  10.620.000;  

• Het bruto raamkrediet vervangingsinvesteringen 
vaarwegen  met € 250.000 te verhogen tot 
€ 4.550.000; 

• Het bruto raamkrediet investeringen vaarwegen 
met €  50.000 te verhogen tot € 630.000.  

 
Wat is de context van het onderwerp / in    
welke context vindt behandeling plaats? 
 

In de Financiële verordening provincie Flevoland is 
vastgelegd dat PS twee maal per jaar over de uitvoering 
van de begroting worden geïnformeerd. Voor de 
opleverdatum van de tweede tussenrapportage, de 
Zomernota, geldt dat deze uiterlijk op 1 november door 
PS wordt behandeld.  
De Staten hebben in november 2013 de 
Programmabegroting 2014 vastgesteld. De 
Perspectiefnota 2014-2018 was het eerste moment 
waarop u over de voortgang van de uitvoering van de 
Programmabegroting door GS bent geïnformeerd.  
 
De Zomernota 2014 is een afwijkingenrapportage 
(inhoudelijk en financieel) met betrekking tot de 
uitvoering van de Programmabegroting 2014 met als 
peilmoment 1 augustus 2014. Dit betekent dat alle 
onderwerpen die niet genoemd worden in de Zomernota 
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2014 grosso modo conform de Programmabegroting 
2014 uitgevoerd zijn/worden voor wat betreft 
doelstellingen, activiteiten, middelen en risico’s. 
 

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest? 
 

Zie onder context 

Hoe gaat het na deze Commissie verder? 
 

Na advisering door de commissie Bestuur en 
Samenleving wordt de Zomernota geagendeerd voor de 
Statenvergadering van 29 oktober 2014. 

 
     


