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1.

Beslispunten

1. In te stemmen met het voorstel om Provinciale Staten in een vroeg stadium te informeren over projectideeën die in het kader van IFA2 worden
voorbereid;
2. In te stemmen met het voorstel om Provinciale Staten te horen over projectideeën die zich in een verder stadium van uitwerking en bestuurlijk
commitment bevinden;
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2.

Inleiding

Op 27 januari 2011 hebben Provinciale Staten het Investeringsprogramma
Flevoland Almere 2011-2015 (IFA2) vastgesteld (HB1077130). Daarmee zijn de
inhoudelijke en financiële kaders gedefinieerd waarbinnen Gedeputeerde
Staten subsidies verlenen voor "de ontwikkeling van een uniek stedelijk klimaat in Almere door investeringen in de sociale, culturele en economische
infrastructuur".

Statenvoorstel

Sindsdien zijn door uw Staten op verschillende momenten en door verschillende fracties signalen afgegeven dat zij zich onvoldoende betrokken voelen
bij de besluitvorming over IFA-projecten (Statenvragen VVD oktober 2011, Informatievoucher IFA november 2011 en Statenvragen PVV maart 2012). Door
bij de besluitvorming over IFA2 geen delegatiebesluit te nemen, is een deel
van Provinciale Staten van mening dat zij het besluitvormend orgaan zijn
voor projectsubsidies. De crux is dat in het duale stelsel geen delegatiebesluit meer nodig is omdat de bevoegdheid om uitvoerende besluiten te nemen in de provinciewet door de wetgever al is toegekend aan GS. GS dienen
natuurlijk wel rekening te houden met de kaders die PS hebben vastgesteld
te weten het programma en de budgetten.
In reactie hierop heeft ons college 15 maart jl. een toelichtende notitie aan
PS gestuurd waarin de afgesproken werkwijze wordt toegelicht (bijlage 2
HB1297047).
3.

Beoogd effect

Het creëren van een werkbare situatie met zorgvuldig en tijdige besluitvorming, met in achtneming van de rollen die de wetgever in het kader van het
duale stelsel aan PS en GS heeft toegekend én tegemoet komt aan de wens
van PS om meer betrokken te worden bij de IFA2 projecten.
4.

Argumenten

1.1. PS zijn in een vroeg stadium op de hoogte van projectideeën
Het IFA-proces wordt beschreven aan de hand van het stroomschema in bijlage 1. Daarin is onderscheid gemaakt in de initiatieffase, projectideefase,
aanvraagfase en uitvoeringsfase van het subsidieproces.
Zoals in het stroomschema in bijlage 1 is aangegeven, worden PS vroeg in de
ideefase geïnformeerd. In het geval dat de gemeente Almere cofinanciering
beschikbaar stelt, beschikken PS over evenveel informatie als de Gemeenteraad van Almere.
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2.1. PS worden betrokken bij de ontwikkeling van projectideeën
Zoals in het stroomschema in bijlage 1 is aangegeven, worden uw Staten, voordat een projectidee tot een complete aanvraag wordt uitgewerkt, in de gelegenheid gesteld uw mening kenbaar te maken over afzonderlijke projectideeën. Daarmee wil ons college Provinciale Staten tegemoet komen in haar wens om meer betrokken te worden bij het subsidieproces.
De implementatie van de nieuwe werkwijze vraagt om maatwerkafspraken tussen PS en GS om
mogelijke nadelen (zie kanttekeningen 2.1 en 2.2) het hoofd te bieden.

5.

Kanttekeningen

2.1 Risico van vertraging voortgang van projecten
De dynamiek in de ontwikkeling van een project zal niet altijd goed aansluiten op de planning
van de Statenvergaderingen. Het is niet gewenst dat de voortgang te zeer vertraagd als gevolg
van de extra processtappen. De vergaderfrequentie in combinatie met schaarse agendaruimte
zijn in dit verband een risicofactor. Het gemeenschappelijk uitgangspunt van GS en PS zou moeten zijn dat aan de agendering van een projectidee in PS de nodige prioriteit wordt gegeven.
2.2 Behandeling van vertrouwelijke projectinformatie in PS
Een bijzonder aandachtspunt is de behandeling van vertrouwelijke informatie – bijvoorbeeld de
financiële businesscase van een project- in een bredere kring dan volgens het huidige model.
Indien nodig vraagt dit een vertrouwelijke behandeling door Provinciale Staten. Op project niveau dient bepaald te worden of dit aan de orde is en op welke wijze daar invulling aan wordt
gegeven (bijvoorbeeld door bepaalde informatie niet op te nemen in de procedure).
6.

Vervolgproces

Besluitvormingsronde PS: 20-6-2012
Implementatie nieuwe werkwijze: direct na besluitvorming door PS
7.

8.

Advies uit de Opinieronde

Ontwerp-besluit

Statenvoorstel

Provinciale Staten van Flevoland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 mei 2012, nummer 1326970.
BESLUITEN:
1. In te stemmen met het voorstel om Provinciale Staten in een vroeg stadium te informeren
over projectideeën die in het kader van IFA2 worden voorbereid;
2. In te stemmen met het voorstel om Provinciale Staten te horen over projectideeën die
zich in een verder stadium van uitwerking en bestuurlijk commitment bevinden;
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 30 mei 2012 (ov)/ 20 juni
2012.
griffier,

9.

Bijlagen

voorzitter,
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Naam bijlage:

Hummingbird

Openbaar in de zin van de

nummer:

WOB

1320811
1297047

Ja
Ja

(ja/nee aangeven)

1. Stroomschema subsidieverleningsproces IFA2
2. Informerende notitie aan PS over IFA2

10. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Statenvoorstel

secretaris,

voorzitter,

