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Aanwezig:  
Dames R. Azarkan (PvdA) en F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), heer L. Ferdinand (ChristenUnie), 
mevrouw J.B. Joose (PVV), heren C. Korteweg (ChristenUnie) en J. Kramer (VVD), mevrouw M. 
Luyer (CDA) en J.L.E. Meursing-Stam de Jonge (VVD), heren R.T. Oost (CDA), R.J. Siepel 
(ChristenUnie) en J.N. Simonse (SGP) en mevrouw S. Verbeek (SP) 
 
 
Rondevoorzitter: de heer E.F. Kunst 
Rondegriffier: de heer R. Kalk 
College van GS: de heren J. Lodders en M.J.D. Witteman 
 
 
Aanvang: 16.05 uur 
Sluiting: 17.35 uur 
 
 
Agendapunt a. Meerjaren Onderhoudsplan provinciehuis 

b. Begroting 2014 (programma 4 Samenleving, 6 Bestuur en paragrafen) en 
18e Wijziging Legesverordening 

Dictum a. Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde   
Staten van 3 september 2013, nummer 1501616, besluiten: 
1. Het Meerjaren Onderhoudsplan Provinciehuis (MJOP) voor de periode 2014-

2017 vast te stellen. 
 
 b. Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde 
Staten van 10 september 2013, nummer 1527117, besluiten: 

1. De Programmabegroting 2014 vast te stellen; 
2. De invulling van de extra impuls 2014 vast te stellen; 
3. In 2014 kredieten beschikbaar te stellen voor:  

a. De uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma 
Infrastructuur Ruimte en Transport (PMIRT)': 

• € 16.256.000 (netto € 5.093.000) t.b.v. investeringen 
wegen; 

•  €  9.420.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud wegen; 
•  €  2.585.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud 

vaarwegen; 
b. Voor de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan 

provinciehuis: 
• € 51.800 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen; 
• € 21.000 t.b.v. de 10-jaars vervangingsinvesteringen; 
• € 183.000 t.b.v. het niet jaarlijks onderhoud; 

c. € 1.810.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen 2014; 
4. Het bestedingskader 2014 voor de gedelegeerde reserves vast te stellen; 
5. Kennis te nemen van de Investeringsagenda 2013-2022. 

Toezegging Er volgt  zo mogelijk voor de begrotingsbehandeling 2014 een uitwerking van het 
amendement eenzaamheidsbestrijding in de vorm van een projectplan, zo zegt 
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gedeputeerde Lodders toe. 
De gedeputeerde Witteman zegt een mededeling toe over de jeugdzorg met de 
laatste stand van zaken in vorm van een nieuwsbrief en een spoorboekje, 
aangereikt voor de begrotingsbehandeling.  
De CdK zegt toe het onderwerp risicokaart en actueel houden onder de aandacht 
te blijven brengen van de gemeenten. 
De rode wil op korte termijn een opinieronde jeugdzorg georganiseerd hebben. 

Rondeadvies 1. Te agenderen als hamerstuk, wel dient in het dictum het bedrag verwijderd te 
worden omdat dit al in het Statenvoorstel programmabegroting 2014 staat 
opgevoerd. 
2. Geen. 

Bespreekpunten De programma’s Samenleving en Bestuur worden op onderdelen besproken. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 27 november 2013,  
griffier, voorzitter,  
 
 
 
 
 
  
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/. 
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen. 

Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 
  


