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GS besluitenlijst 21 februari 2006. 
 
 
1. Rapportage informatie voor derden  
Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen zijn verplicht krachtens de Gemeentewet een aantal 
(financiële) gegevens aan derden - lees het CBS - te leveren. Over het al of niet voldoen aan deze 
verplichting  wordt door het CBS elk kwartaal aan de provincies gerapporteerd. Alle Flevolandse 
gemeenten voldoen op een uitstekende wijze aan deze verplichting en worden daarvoor door GS 
gecomplimenteerd. Echter de IJsselmeergoep  (gemeenschappelijke regeling sociale 
werkvoorziening) krijgt een aanschrijving ter verbetering van de aangeleverde informatie. 
 
2. Statenvragen GroenLinks begroting 2006 
De vragen van het statenlid E. Schaap over de begroting 2006 zijn beantwoord. 
 
3. Relatie met Dmitrov 
GS hebben kennisgenomen van en ingestemd met de jaarlijkse rapportage “Dmitrov. Terugblik 2005 
en Vooruitblik 2006”. 
 
4. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland 
GS hebben ingestemd met de jaarstukken 2005 van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) 

en de subsidie voor 2005 definitief vastgesteld op € 474.800.. 
 
5. Aanpassing verordeningen 
PS wordt voorgesteld een vijftal provinciale verordeningen aan te passen in verband met de 
rechtmatigheidstoets van de provinciale jaarrekening door de accountant. 
 
 
 
7. Begrotingswijziging. 
PS wordt voorgesteld akkoord te gaan met de Vierde wijziging van de begroting 2006. 
 
8. Externe veiligheid Flevoland 2006-2010 
GS hebben het Uitvoeringsprogramma externe veiligheid Flevoland 2006-2010 vastgesteld. Dit 
programma met vijf omvangrijke projecten wordt aangeboden aan het ministerie van VROM. De 

provincie komt in aanmerking voor een subsidie van € 241.000 per jaar van 2006 tot 2010. 
 
9. Kaderrichtlijn Water 
GS zijn akkoord gegaan met de voorgestelde planning van het bestuurlijk besluitvormingsproces van 
de Kaderrichtlijn Water. 
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Aan deze publieksvriendelijke versie van de openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden 
ontleend. De openbare besluitenlijst is opvraagbaar bij de afdeling Bestuursondersteuning Advies en 
Communicatie van de provincie Flevoland. Deze publieksvriendelijke versie is ook te vinden op de 
internetsite van de provincie Flevoland: www.flevoland.nl. 

http://www.flevoland.nl/

