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Onderwerp
Kadernotitie bestuurlijk Risicomanagement
Inhoud
Wat is de bedoeling van de behandeling?

Wat wordt er van PS gevraagd?
Wat is de context van het onderwerp / in
welke context vindt behandeling plaats?

Proces
Wat is de voorafgaande historie geweest?

Hoe gaat het na deze ronde verder?

Opinieronde 2

Voorbereiden besluitvorming over het bepalen
van een kader bestuurlijk risicomanagement aan
de hand van statenvoorstel en kadernotitie. De
staten hebben in diverse besprekingen
aangegeven dat zij grote waarde hechten aan
goede risicobeheersing door het college. Met dit
kader worden de spelregels en de afspraken
vastgelegd die er voor zorgen dat
risicomanagement op bestuurlijk niveau
adequaat is geregeld. U wordt gevraagd daarmee
in te stemmen na de meningsvorming in deze
Opinieronde.
Het beslispunt luidt vast te stellen de
bestuurlijke Kadernotitie Risicomanagement
De kans is realistisch dat de staten het gesprek
willen aangaan over de inhoud van het
risicobeleid en daarvoor de strategische
uitgangspunten willen bespreken. Andere
provincies, zoals Utrecht, leggen dat voor aan de
staten. Om die reden hebben we de hoofdlijnen
In een bijlage bij dit op een rij gezet. Overwogen
kan worden dit gesprek separaat te starten met
de staten, inhoudelijk risicomanagement te
koppelen aan de bespreking van de begroting of
aan de gewenste actualisatie van de Nota
Reserves en voorzieningen. Utrecht en NoordHolland hebben beiden samengevoegd.
Er is voor de zomer over het thema gesproken in
een panoramaronde (presentatie). Ook is in de
statenwerkgroep planning en control bij dit
thema stilgestaan.
In 2008 hebben PS het visiedocument
Risicomanagement vastgesteld. Daarin is
beschreven welke ontwikkeling
risicomanagement moet doormaken (van ad hoc
naar integraal risicomanagement) wordt
toegepast bij de provincie Flevoland. In een
motie hebben de staten op 27 mei 2010 gevraagd
om integraal risicomanagement uit te werken. In
het najaar is de uitwerking uitvoerig besproken.
Dit kader is onderdeel van die uitwerking.
Besluitvormingsronde is op 16 oktober/ 13
november . Periodieke evaluatie – ten minste
eens per vier jaren - van dit kader is vastgelegd
(Financiële verordening 2013).

