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GS besluiten 
: 
1. Bekostiging Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 

GS hebben een subsidieverzoek van de landelijke Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn afgewezen. 

Flevoland heeft haar eigen Stichting Bureau Jeugdzorg.. 

 

 

2. Subsidiëring Flevo-Landschap 

GS verlenen de Stichting Flevo-Landschap een exploitatiesubsidie van € 585.860 voor 2006. Dit is 

conform de begroting van de provincie. Een verzoek voor een extrasubsidie van € 75.000 voor het 

maken van beheerplannen wordt afgewezen. 

 

 

3. Digitaal Kennisnetwerk voor Toerisme en Recreatie 

 

GS stellen PS voor het resterende bedrag groot € 85.855 van de eerder toegekende bijdrage aan het 

Flevolands Bureau voor Toerisme ter beschikking te stellen aan de provincie voor voltooiing van het 

project “Digitaal Kennisnetwerk voor Toerisme en Recreatie”. Dit project heeft tot doel een internet 

portal te realiseren, waarop informatie over recreatie en toerisme in Flevoland digitaal wordt 

geconcentreerd. De provincie gaat dit project afronden na het faillissement van het Flevolands Bureau 

voor Toerisme. 

 

 

4. Afhandeling ESF-maatregelen 

GS hebben aanvullende criteria vastgesteld voor verdeling van het restant van het budget van het 

Europees Sociaal Fonds (ESF). Dit budget is bijna uitgeput. Alleen voor het onderdeel 

“Verbetering infrastructuur arbeidsmarkt” is nog geld beschikbaar. Aan de hand van de criteria is 

een aanvraag bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediend om  het restant 

van het ESF-budget te verdelen over het Praktijkonderwijs (€ 120.000), ROC Friesepoort (€ 

200.000) en ROC Flevoland (€ 1.000.000) . Ook zijn GS akkoord gegaan met een 

procedurevoorstel voor de afhandeling van de overige ingediende aanvragen voor ESF-bijdragen. 

 

 

5. Voorbereiding Europese Territoriale Samenwerking 

GS zijn akkoord gegaan met de voorbereiding op het nieuwe Europese programma Territoriale 

Samenwerking. Vanaf medio 2007 kunnen hiervoor aanvragen worden ingediend. 
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6. Restauratie Uitvoeringsprogramma Flevoland 2005 – 2011 

GS hebben het Restauratie Uitvoeringsprogramma 2005 – 2011 vastgesteld. Daarbij gaat het om 

subsidies voor restauratie van rijksmonumenten in de gemeenten Urk en Noordoostpolder. Het 

totale budget bedraagt jaarlijks tussen de € 14.000 en   € 19.000. De gemeenten verdelen dit 

budget over hun rijksmonumenten. 

 

 

1. 31.productieGSOntwerp beleidsregel Wet BIBOB provincie Flevoland 
GS hebben de beleidsregel Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling  door het Openbaar Bestuur 
(BIBOB) vastgesteld. Deze wet biedt GS de mogelijkheid een vergunning, subsidie of 
overheidsopdracht te weigeren of in te trekken, wanneer het gevaar bestaat dat deze wordt gebruikt 
voor het plegen van een strafbaar feit of voor het voordeel trekken uit een strafbaar feit. . Op basis van 
de beleidsregel kunnen GS het ministerie van Justitie vragen om een nader onderzoek. Voor de 
provincie beperkt de toepassing van de wet BIBOB zich tot milieuvergunningen, subsidies en 
overheidsopdrachten binnen de sectoren milieu, bouw en ICT 
 
2.Vergunning milieubeheer betonmortelcentrale Dronten 
GS hebben kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State over het beroep van b.en w. van 
Dronten tegen de weigering van GS de milieubeheervergunning  van de betonmortelcentrale in 
Dronten in te trekken. Burgemeester en wethouders hadden bij de provincie intrekking gevraagd. 
Tegen de  
weigering van intrekking door GS is het college van b. en w. in beroep gegaan bij de Raad van State. 
Deze heeft het beroep gegrond verklaard. GS hebben kennis genomen van de uitspraak en zullen in 
een later stadium opnieuw een beslissing moeten nemen over het verzoek tot intrekking van de 
gemeente Dronten. 
 
3.Bestemmingsplan “De Munten I” Dronten 
Het college van GS heeft een verweerschrift vastgesteld in reactie op het beroep tegen de 
goedkeuring door de provincie van het bestemmingsplan “De Munten I” van de gemeente Dronten. 
Het beroep van een aantal omwonenden richt zich met name op mogelijke geluidsoverlast van het 
sportcomplex op de woon- en leefomgeving. 
 
 

 

AaAan deze publieksvriendelijke versie van de openbare besluitenlijst kunnen geen rechten 

worden ontleend. De publieksvriendelijke versie bevat een selectie van relevante besluiten uit de 

openbare besluitenlijst. 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. 
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