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Opinieronde  2    

Onderwerp 
Opheffen reserve cofinanciering Europese programma’s 2000-2006, herbestemmen vrijval en 

afgeven garantstelling voor overcommittering Kansen voor West 2007-2013. 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

 Voorbereiden van besluitvorming in een 
Opinieronde aan de hand van een voorliggend 
statenvoorstel voorzien van een risicoanalyse 
Flevolandse projecten Kansen voor West als 
bijlage en een conceptbrief aan de Management 
Autoriteit over de garantstelling inzake 
overcommittering. De ronde is gericht op 
meningsvorming. Statenleden kunnen vragen 
stellen aan elkaar en aan het college. Er is 
ruimte voor debat. De voorzitter sluit af met de 
conclusie of het voorstel gereed is voor 
besluitvorming in PS ( en zo ja, als hamerstuk of 
bespreekstuk).  

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

Er liggen 4 beslispunten voor. Beslispunten 1 en 2 
over het opheffen van de reserve cofinanciering 
Europese Programma’s 2000-2006 en het 
verwerken van de  financiële gevolgen daarvan. 
Beslispunten 3 en 4 gaan over de Europese 
programmaperiode 2007-2013. Beslispunt 3 ziet 
toe op het afdekken van het financiële risico van 
€ 1,2 miljoen in verband met nog niet gedekte 
uitvoeringskosten. Beslispunt 4 ziet toe op het 
voorkomen dat de beschikbare Europese 
middelen niet volledig worden besteed. Daarvoor 
is nodig dat een garantieverklaring van € 1,5 
miljoen wordt afgegeven aan de Management 
Autoriteit (gemeente Rotterdam).  

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

Sinds 1994 kent Flevoland meerjarige 
operationele programma’s die gevoed worden 
door de Europese fondsen. Het voorstel gaat in 
op de financiële afwikkeling van de periode 
2000- 2006  en risicoafdekking voor de huidige 
periode 2007 - 2013 (met uitloop tot ultimo 
2015).  

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

In 2010 zijn de afsluitingsdocumenten voor het 
Europese programma 2000-2006 aangeboden aan 
de Europese Commissie. Eind 2012 is het laatste 
fonds met de EC afgerekend. Voor wat betreft de 
programmaperiode 2007-2013 is in  2007  het 
uitvoeringsdocument 'Kansen voor Flevoland' 
vastgesteld en een budget beschikbaar gesteld 
voor cofinanciering van projecten. Dit is 
inmiddels geëffectueerd.  

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

Er vindt nog een besluitvormingsronde plaats. 

  


