
Provincie Flevoland 

Amendement 
Art ikel 78 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Onderwerp: opnemen motie randvoorwaarden in begroting 2015 

(in te vullen door griffier) 
Amendement nr.: 

Agendapunt: 
5 

Onderwerp Statenvoorstel: 

programma begroting 2015, programmaonderdeel 4.2 Jeugdzorg 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 12 november 2014, 

overwegende dat 

•J • De transities in het sociale domein binnenkort daadwerkelijk plaatsvinden (per 1 
januari 2015). Jeugdzorg dan volledig overgaat naar de gemeenten. 

\ l • De provincie pleitbezorger is van een warme overdracht van de provinciale 
jeugdzorg taken naar de gemeenten. 

\ / • De provincie niet in de verantwoordelijkheid wil treden van de gemeenten. 
\/ • De provincie extra middelen heeft beschikbaar gesteld om de warme overdracht 

van de jeugdzorg mogelijk te maken, en daarbij een strikte clausule heeft 
opgenomen wanneer dat geld kan worden aangewend. Dit staat verwoord in de 
motie die Provinciale Staten op 14 november 2012 (nummer 11) heeft aangenomen. 

• De relevante passage van die motie luidt: "Het saldo autonome middelen minus de 
korting in het provinciefonds nog een jaar na overdracht op de begroting te 
houden en te oormerken voor Jeugdzorg. Het geld op basis van "snijvlakprojecten" 
in het kader van de transitiejeugdzorg beschikbaar te stellen. Hiervoor wordt een 
hardheidsclausule opgesteld waarin de vraaggerichtheid vanuit de gemeente 
uitgangspunt is. Dit budget mag niet ingezet worden om de gemeentelijke 
bezuinigingen op te vangen. Deze middelen overwegen beschikbaar te stellen 
indien schriftelijk de noodzaak van het is onderbouwd." 



Wijzigen ontwerpbesluit 
Besluiten de navolgende tekstpassage toe te yoegen aan de tekst in de 
programmabegroting 2015, onderdeel 4.2 Jeugdzorg (pagina 60): 

Was: 

Doelen 
Met ingang van 1 januari 2015 is de jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten. 
Ondersteuning van de gemeenten in de uitvoering van de jeugdzorg door inzet van de 
provinciale middelen voor "snijvlakprojecten". 

Wordt: 

Doelen 
Met ingang van 1 januari 2015 is de jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten. 
Ondersteuning van de gemeenten in de uitvoering van de jeugdzorg door inzet van de 
provinciale middelen voor "snijvlakprojecten".[b/ü zover dat past binnen de gestelde 
randvoorwaarden zoals verwoord in de aangenomen motie van 14 november 2012 inzake 
de "verantwoorde afronding overdracht Jeugdzorg". 

En gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer(s): 

Remco Bosma (VVD) 

Handtekening initiatiefnemer(s): 



Het amendement wordt ondersteund door: 

Partij Naam Handtekening 

VVD 

PvdA 

PVV 

CDA 

SP 

D66 

Christenunie 

GroenLinks 

SGP 

50+ 

PvdD 

InwonersBelang 

Stemverliouding: 

Partij Voor Tegen 

VVD 

PvdA 

PVV 

CDA 

SP 

D66 

Christenunie 

GroenLinks 

SGP 

50+ 



PvdD — 

InwonersBelang 

Het amendement is 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 12 
november 2014. 

Griffier Voorzitter 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Artikel 53 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
ingediend door: 
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Onderwerp: 

Amendement nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

4.3 Cultureel erfgoed & culturele infrastructuur 

5 a 

Programmabegroting 2015 

1646208 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 12 november 2014 

Wijzigen ontwerpbesluit: 
De tekst van de beslispunten 1 en 5: 

1. De Programmabegroting 2015 vast te stellen; 

5. De 1^ Begrotingswijziging 2015 vast te stellen. 

te vervangen door: 
1. De Programmabegroting 2015 vast te stellen, waarbij voor de periode 2015-2018 de lasten 

voor het programmaonderdeel 'Cultureel erfgoed & culturele infrastructuur' in de periode 
2015-2018 met 115.422,- euro structureel wordt verlaagd en het begrotingssaldo met het 
zelfde bedrag wordt verhoogd. 

5. De 1^ Begrotingswijziging 2015, gewijzigd met het onder beslispunt 1 genoemde, vast te 
stellen. 

Toelichting: 

Het amendement is er op gericht om de subsidie aan het Museum De Paviljoens Almere te 
beëindigen en de vrijkomende middelen onder te brengen in het begrotingsresultaat. 



Uit de Productenraming 2015 is op te maken dat in de Programmabegroting 2015 binnen het 
programma 4. Samenleving, programmaonderdeel 4.3 Cultureel erfgoed & culturele infrastruc
tuur, een subsidie is opgenomen voor het Museum De Paviljoens uit Almere (Productenraming 
2015, pagina 50, onderdeel 16). In de toelichting is opgenomen dat de subsidie aan Museum De 
Paviljoens is bestemd voor de uitvoering van het jaarplan 2015. 

Op 29 januari 2014 heeft Provinciale Staten ingestemd met het projectidee 'Hectare Cultuur' 
voor IFA2. Met de realisatie van 'Hectare Cultuur' ligt het in het voornemen om de activiteiten 
van Schouwburg Almere, Museum De Paviljoens en cASLa onder één noemer te brengen. 
Hiervoor is door de gemeente Almere uit het IFA2-programma een bijdrage van 1,5 miljoen 
euro gevraagd. 

Het Museum De Paviljoens heeft per 01 september 2013 haar activiteiten in de Paviljoens 
beëindigd en haar collectie elders ondergebracht. De Stichting Museum De Paviljoens Almere is 
per gelijke datum ontmanteld. Naast het Museum De Paviljoens Almere bestaat er ook een 
Stichting Vrienden van Museum De Paviljoens Almere. De huidige activiteiten van deze stichting 
zijn helaas niet te achterhalen. 

Naam initiatiefnemer: 

S. (Symaiah) Verbeek (SP) 

Handtekening injti^tiefnemer: 



Uit de Productenraming 2015 is op te maken dat in de Programmabegroting 2015 binnen het 
programma 4. Samenleving, programmaonderdeel 4.3 Cultureel erfgoed ft culturele infrastruc
tuur, een subsidie is opgenomen voor het Museum De Paviljoens uit Almere (Productenraming 
2015, pagina 50, onderdeel 16). In de toelichting is opgenomen dat de subsidie aan Museum De 
Paviljoens is bestemd voor de uitvoering van het jaarplan 2015. 

Op 29 januari 2014 heeft Provinciale Staten ingestemd met het projectidee 'Hectare Cultuur' 
voor IFA2. Met de realisatie van 'Hectare Cultuur' ligt het in het voornemen om de activiteiten 
van Schouwburg Almere, Museum De Paviljoens en cASLa onder één noemer te brengen. 
Hiervoor is door de gemeente Almere uit het IFA2-programma een bijdrage van 1,5 miljoen 
euro gevraagd. 

Het Museum De Paviljoens heeft per 01 september 2013 haar activiteiten in de Paviljoens 
beëindigd en haar collectie elders ondergebracht. De Stichting Museum De Paviljoens Almere is 
per gelijke datum ontmanteld. Naast het Museum De Paviljoens Almere bestaat er ook een 
Stichting Vrienden van Museum De Paviljoens Almere. De huidige activiteiten van deze stichting 
zijn helaas niet te achterhalen. 

Naam initiatiefnemer: 

S. (Symaiah) Verbeek (SP) 

Handtekening injti^tiefnemer: 



De motié wordt ondersteund door: 
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Aldus besloteniin ;dei;openbanesvergadering van Provinciale Staten, van 

griffier, " ' . -,. «« voorzitter, 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Artikel 53 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
Ingediend door : 

• ï 
I I ^ PARTIJ VAN DE ARBEID 

• O Chr is tenunie • 50 
tMEÊ 

M t l I J v o o n Ot VKIJHIID • H 

• 

• 

• ?müi 
DTGIEH 

• Ctnhtmttfia • Inwoners 
Belang 

Onderwerp: 

Amendement nr. : 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel : 

Nummer Statenvoorstel : 

1.5 Stelposten en onvoorzien (B3. Stelpost 
onzekerheden Perspectief nota 2014-2018) 

5 a 

Programmabegroting 2015 

1646208 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 12 november 2014 

Wijzigen ontwerpbesluit: 
De tekst van de beslispunten 1 en 5: 

1. De Programmabegroting 2015 vast te stellen; 

5. De 1^ Begrotingswijziging 2015 vast te stellen. 

te vervangen door: 
1. De Programmabegroting 2015 vast te stellen, waarbij voor de periode 2015-2018 de 

"stelpost onzekerheid perspectiefnota 2014-2018" met respectievelijk 1,565, 1,725, 2,100 
en 2,225 miljoen euro wordt verlaagd en het begrotingssaldo met dezelfde bedragen wordt 
verhoogd. 

5. De 1^ Begrotingswijziging 2015, gewijzigd met het onder beslispunt 1 genoemde, vast te 
stellen. 

Toelichting: 

; Het amendement is er op gericht om de stelpost onzekerheden op te heffen, de risico's onder 
te brengen in het weerstandsvermogen en de vrijkomende middelen onder te brengen in het 
begrotingsresultaat. 



De "stelpost onzekerheid perspectief nota 2014-2018" is bedoeld voor het opvangen van nade
lige gevolgen die verband houden met een aantal specifiek gemaakte begrotingsonzekerheden 
die structureel of incidenteel van aard zijn. De provincie heeft een weerstandsvermogen dat 
eveneens tot doel heeft om risico's in de begroting op te vangen die structureel of incidenteel 
van aard zijn. Ook deze zijn specifiek gemaakt. 

Uit de paragraaf weerstandsvermogen blijkt dat de 'totale dekkingsgraad' consistent stijgend is 
en dat deze met 2,91 (programmabegroting 2015, pagina 125) ruim boven de onlangs vastge
stelde norm voor het weerstandsvermogen zit van 2,0 (programmabegroting 2015, III Weer
standsvermogen, pagina 8 en 9). In geld is dat 13,0 miljoen euro. De stelpost onzekerheden 
loopt op van 1,6 naar 2,2 miljoen euro (programmabegroting 2015, pagina 167 en 168). De 
risico's onder de stelpost onzekerheden kunnen dus ruim worden opgevangen binnen het 
weerstandsvermogen. 

Naam initiatiefnemer: 

A. (Arie) Stuivenberg (SP) 

Handtekening initiatiefnemer: 



De "stelpost onzekerheid perspectief nota 2014-2018" is bedoeld voor het opvangen van nade
lige gevolgen die verband houden met een aantal specifiek gemaakte begrotingsonzekerheden 
die structureel of incidenteel van aard zijn. De provincie heeft een weerstandsvermogen dat 
eveneens tot doel heeft om risico's in de begroting op te vangen die structureel of incidenteel 
van aard zijn. Ook deze zijn specifiek gemaakt. 

Uit de paragraaf weerstandsvermogen blijkt dat de 'totale dekkingsgraad' consistent stijgend is 
en dat deze met 2,91 (programmabegroting 2015, pagina 125) ruim boven de onlangs vastge
stelde norm voor het weerstandsvermogen zit van 2,0 (programmabegroting 2015, III Weer
standsvermogen, pagina 8 en 9). In geld is dat 13,0 miljoen euro. De stelpost onzekerheden 
loopt op van 1,6 naar 2,2 miljoen euro (programmabegroting 2015, pagina 167 en 168). De 
risico's onder de stelpost onzekerheden kunnen dus ruim worden opgevangen binnen het 
weerstandsvermogen. 

Naam initiatiefnemer: 

A. (Arie) Stuivenberg (SP) 

Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

' ^ 1 PARTIJ V A N DE A R B E I D 

PAHTIJ VOOS OE V«l iNr iO 

1 

SP. 

C h r i s t e n u n i e 

501 

^^^^ 

InwonersBelang 

^Stemverhouding 
Totaal 

Tegen ^Stemverhouding 
Totaal 

VVD . 

PvdA -
PVV 
CDA 

SP . 

D66. 

Christenunie 
liiGroenLinks 

SGP > 
sSOPIIÜS 

PvdD , 

InwonersBelang 
•Desmotie is: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale'Staten: van 

-griffier. -ivoorzitter,,. 
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AMENDEMENT 
Artikel 53 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
ingediend door: 
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Onderwerp: Verlaging Motorrijtuigenbelasting 

(in te vullen door griffier) 
Amendement nr.: 

Agendapunt: 5a 

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2015 

Nummer Statenvoorstel: 1646208 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 12 november 2014 

Wijzigen ontwerpbesluit 

Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen 

Optie: 
- Instellen van een reserve Tarieven en €2 min overboeken uit de Algemene Reserve ten gunste van deze 
reserve Tarieven; 
- Het tarief voor de provinciale opcenten van de Motorrijtuigenbelasting voor het jaar 2015 te laten dalen met 
1% en de begrotingseffecten liiervan te dekken uit de reserve Tarieven. 

Naam initiatiefnemer: 
J.N. Simonse 
SGP 

•if Handtekening initiatiefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 
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Totaal 

VVD 
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CDA 
SP 

D66 
Christenunie 
GroenLinks 

SGP 
50PLUS 
PvdD 
InwonersBelang 
De motie is: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier, voorzitter, 



SGP - Amendement verlaging Motorrijtuigenbelasting 

Aan de beslispunten van het Statenvoorstel bij de Programmabegroting 2015-2018 de volgende 
beslispunten toe te voegen: 

• Instellen van een reserve Tarieven en € 2 min overboeken uit de Algemene Reserve ten gunste 
van deze reserve Tarieven; 

• Het tarief voor de provinciale opcenten van de Motorrijtuigenbelasting voor het jaar 2015 te 
laten dalen met 1% en de begrotingseffecten hiervan te dekken uit de reserve Tarieven. 

Toelichting Amendement 

Het financieel beleid van onze provincie moet prudent zijn. Daarom hebben Provinciale Staten normen 
gesteld aan de dekkingsgraad van het Weerstandsvermogen en dekkingspercentage van de Algemene 
reserve. De reservepositie is thans te hoog en dit amendement beoogt het bovenmatige deel terug te 
geven aan de burger door een verlaging van de opcenten in 2015. Daarbij houden we volledig vast aan 
het financieel beleid van onze provincie. Ook de ruimte voor nieuw beleid (de gevormde financiële 
stelpost) blijft in stand, zodat het nieuwe bestuur financiële ruimte heeft om nieuw beleid te 
ontwikkelen. Daarnaast zal niet worden getornd aan de financiële stelpost Onzekerheden en risico's. 

Hieronder wordt in een aantal paragrafen (a t/m f) een toelichting gegeven op dit amendement. De 
politieke keuze ligt in het amendement, deze toelichting is feitelijk van aard. 

a. analyse van de huidige reservepositie van onze provincie 

Dekkingsgraad weerstandsvermogen 

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de Programmabegroting 2015 wordt 
ingegaan op de dekkingsgraad (pagina 115 en verder). De dekkingsgraad wordt berekend door de 
weerstandscapaciteit te delen door het totaal van de netto risico's. Provinciale Staten hebben besloten 
een bandbreedte aan te brengen van 1,1 tot 2,0. De dekkingsgraad voor deze Programmabegroting ligt 
op 2,91 en in de Programmabegroting (pagina 125) wordt dan ook geconstateerd dat dit ruim boven het 
door Provinciale Staten gegeven streefkader ligt. 

Bij de tussentijdse evaluatie van de Nota Reserves en voorzieningen eerder dit jaar is besloten dat met 
ingang van de programmabegroting 2015 het vrije (niet geoormerkte) deel van de bestemmingsreserves 
niet mee gerekend wordt in de hoogte van de weerstandscapaciteit. Deze beslissing heeft een drukkend 
effect op de dekkingsgraad. Ceteris paribus (bij gelijkblijvende omstandigheden) zou de dekkingsgraad 
door deze beslissing lager uitvallen. Desondanks zien we een stijging van de dekkingsgraad van 1,92 
(jaarverslag 2013) naar de genoemde 2,91 (programmabegroting 2015). 

Algemene reserve 

Het dekkingspercentage van de Algemene reserve bedraagt 11,56 % (pagina 126 Programmabegroting). 

Het jaarresultaat over het jaar 2013 is - in tegenstelling tot het jaarresultaat van onder andere 2011 en 
2012 - niet toegevoegd aan de Algemene reserve, maar aan een bestemmingsreserve. Ceteris paribus 



(bij gelijkblijvende omstandigheden) zou het dekkingspercentage door deze beslissing lager uitvallen. 
Desondanks zien we een stijging van het dekkingspercentage naar de genoemde 11,56 %. 

Bij de vorige Nota reserves en voorzieningen 2011-2015 is een bovengrens ingesteld voor de Algemene 
reserve van 10 % van het totale lastenniveau. Deze bovengrens is bij de Tussenevaluatie eerder dit jaar 
verwijderd. Deze bovengrens was een indicatie van de maximale omvang van de Algemene reserve. In de 
vorige Nota reserves en voorzieningen 2011-2015 stond over het overschrijden van deze bovengrens 
opgemerkt: "Mocht dit... het geval zijn, dan zullen nadere voorstellen voor besteding worden gedaan, 
dan wel zullen voorstellen worden gedaan om de middelen toe te delen aan (een) andere reserve(s), 
waarvan versterking noodzakelijk wordt geacht.". Door het verwijderen van de bovengrens bij de 
Tussenevaluatie eerder dit jaar, zijn deze voorstellen niet aangeboden aan de Staten. 

b. Coalitie akkoord en Perspectiefnota 2014-2018 

In het Coalitieakkoord is vastgelegd dat in 2013 nadere besluitvorming zou plaatsvinden over een 
eventuele indexering van de tarieven vanaf 2014. Bij de algemene beschouwingen in 2013 heeft 
Provinciale Staten aangegeven geen voorstander te zijn van herinvoering van de indexering in 2014. In de 
vorige Programmabegroting (2014) is van indexering afgezien. Bij de Perspectiefnota in het voorjaar van 
2014 is ook de indexering voor 2015 losgelaten. 

Ten tijde van de Perspectiefnota was de reservepositie voor 2015 nog niet bekend, de laatst bekende 
informatie op dat moment was de reservepositie bij de jaarrekening 2013. Uit de Programmabegroting 
2015 blijkt een wezenlijk andere reservepositie, zoals hierboven uiteengezet. Dit geeft aanleiding tot het 
herzien van het indexeringspercentage MRB voor 2015, namelijk een veriaging van de provinciale 
opcenten. 

c. Ruimte houden voor het nieuwe bestuur (nieuw beleid) en onzekerheden 

In de Programmabegroting 2015-2018 is een stelpost voor nieuw beleid opgenomen van € 2,3 min 
oplopend tot € 2,8 min, zoals in het Statenvoorstel is uiteengezet. Dit amendement komt niet aan deze 
stelpost. De ruimte voor nieuw beleid blijft in stand. 

In de Programmabegroting 2015-2018 is een stelpost voor onzekerheden opgenomen van € 1,5 min. 
oplopend tot € 2,3 min, zoals in het Statenvoorstel is uiteengezet. Dit amendement komt niet aan deze 
stelpost. Deze financiële ruimte blijft in stand. 

d. Begrotingseffecten amendement 

Het amendement stelt voor om de provinciale opcenten in 2015 te verlagen met 1%. Aangezien in de 
Programmabegroting 2015 die nu vooriigt rekening is gehouden met een indexering van de opcenten 
MRB van 0% in 2015, leidt dit tot de volgende begrotingsmutaties voor de jaren 2015-2018: 

Opbrengsten opcenten MRB 2015 2016 2017 ]:..-] 2018 
effect indexering in 2015 met - 1 % 500 500 500 500 
Totaal mutatie opbrengsten opcenten MRB 500 500 500 500 
Dekking uit in te stellen Reserve Tarieven -500 -500 -500 -500 
Saldo 0 0 0 0 

(bedragen x € 1.000; - = voordeel) 



e. Effecten amendement op de Algemene Reserve en het Weerstandsvermogen 

De effecten van dit amendement op de Algemene Reserve en het Weerstandsvermogen zijn hieronder 
uiteengezet. 

Algemene Reserve 

Het effect op de Algemene Reserve is hieronder weergegeven, inclusief vergelijkende cijfers uit het 
verieden. Voor de duidelijkheid is gekozen voor eenzelfde type tabel als op pagina 126 van de 
Programmabegroting is te vinden. 

PB 2013 JV2012 PB 2014 JV 2013 PB 2015 
PB 2015 na 
amendemént 

Algemene reserve 18.388 15.907 18.973 17.365 20.062 18.062 

Totale lasten 199.965 188.715 209.361 200.867 173.564 173.564 

Dekkingspercentage 9,20% 8,43% 9,06% 8,65% 11,56% 10,41% 

Bedragen x € 1.000 

Grafisch uitgedrukt is het dekkingspercentage als volgt: 

Dekkingspercentage Algemene 
Reserve 

12,00% 
11,00% 
10,00% 
9,00% 
8,00% 
7,00% 
6,00% 
5,00% I Dekkingspercentage 

Zoals te zien is blijft het dekkingspercentage algemene reserve na dit amendement de hoogste van de 
afgelopen jaren, ruim boven de ondergrens van 5% zoals die door Provinciale Staten is gesteld én zelfs 
nog boven de bovengrens van 10% zoals die eerder van toepassing was. 



Dekkingsgraad Weerstandsvermogen 

Het effect op de dekkingsgraad van het Weerstandsvermogen is hieronder weergegeven, inclusief 
vergelijkende cijfers uit het verieden. Voor de duidelijkheid is gekozen voor eenzelfde type tabel als op 
pagina 125 van de Programmabegroting is te vinden. 

PB 2013 JV 2012 PB 2014 JV2013 PB 2015 
PB 2015 na 
amendement 

Totaal risico's 36.300 25.350 22.850 18.500 14.730 14.730 

Weerstandscapaciteit 41.935 40.352 40.800 36.070 42.812 41.312 ̂  

Weerstandsvermogen 5.635 15.002 17.950 17.570 28.082 26.582 

Dekkingsgraad 1,16 1,59 1,79 1,95 2,91 2,80 

Percentage 87% 63% 56% 51% 34% 36% 

Grafisch uitgedrukt is de dekkingsgraad als volgt: 
Bedragen x € 1.000 

Dekkingsgraad 
Weerstandsvermogen 

1 Dekkingsgraad 

•Maximum 

Zoals te zien is blijft de dekkingsgraad van het Weerstandsvermogen na dit amendement de hoogste van 
de afgelopen jaren, ruim boven de ondergrens van 1,1 zoals die door Provinciale Staten is gesteld én 
zelfs nog boven de bovengrens van 2,0 zoals die door Provinciale Staten is gesteld (de rode lijn in de 
kolomdiagram). 

f. Provinciewet 

in de Provinciewet, artikel 222a, lid 1 is bepaald dat besluiten tot wijziging van provinciale opcenten op 
de motorrijtuigenbelasting in werking treden met ingang van 1 januari van enig jaar. Een desbetreffend 
besluit wordt vóór 1 december van het voorafgaande jaar in afschrift ter kennis gebracht van Onze 
Minister van Financiën. 
De provinciale opcenten voor 2015 kunnen door middel van dit amendement worden gewijzigd ten tijde 
van de begrotingsbehandeling 2015 (vergadering van Provinciale Staten op 13 november 2014). 

Bij de berekening van de Weerstandscapaciteit na dit amendement is de aanpassing aan de Algemene Reserve betrokken. 
Daarnaast is, zoals gebruikelijk, rekening gehouden met de stijging van de structurele weerstandscapaciteit door een stijging van 
de onbenutte belastingcapaciteit als gevolg van de voorgestelde verlaging van de provinciale opcenten in 2015. 
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Artikel 53 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 
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Onderwerp: Openbaar Vervoer. 

(in te vullen door gr' 
Amendement 
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Agendapunt: 5a 

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2015 

Nummer Statenvoorstel: Hoofdstuk 2.1 Openbaar Vervoer Bereikbaarheid 

Aan de voorzitter van 
Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland, 
in vergadering bijeen op 12 november 2014, 
gehoord de discussie over begrotingshoofdstuk 2, bereikbaarheid en daarvan het 
onderwerp "'openbaar vervoer" en kennisnemende van begrotingswijziging op 
büdgetnummer N211012 (beheer OV), 

Overwegende dat voor de opbouw van een geïntegreerd netwerk openbaar vervoer 
nieuwe concessies en dus ook nieuwe aanbestedingen noodzakelijk zijn, 

Voorts overwegende dat voorbeelden elders hebben aangetoond dat scherp 
onderhandelen met afzonderlijke partijen voor gebruikers en overheid tot een 
voordelige verhouding prijs/kwaliteit en dus kostenbesparing kunnen leiden. 

Constaterend dat in het voorstel "programmabegroting 2015"registratienummer 
1646208 geen expliciete invulling voor het aangaan van nieuwe concessies OV is 



opgenomen, 

besluiten 

het navolgende beslispunt toe te voegen: 

5. Onderhandelingen over concessies openbaar vervoer worden uitsluitend 
zelfstandig als provincie gevoerd met afzonderlijke vervoerders. Voorstellen tot 
gunning worden eerst al dan niet vertrouwelijk, voorgelegd aan Provinciale 
Staten. 

En beslispunt nr. 5 in het voorstel te vernummeren tot nr. 6. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 

In 2011 is met het toepassen van deze methodiek door de Gemeente Lelystad 
belangrijk resultaat bereikt. Er werd een aanzienlijke kostenbesparing bereikt op 
een contract dat voor een lange periode, tien jaar, werd afgesloten. 
Belangrijke punten daar in waren: Nieuw milieuvriendelijk materieel, personeel 
kon mee naar de nieuwe exploitant en volledige inspraak met betrekking tot 
routes. 

Naam initiatiefnemer: 

Erik Boshuijzen, f r ^ e 50PLUS 

andtekening initiatiefnemer: 



opgenomen, 

besluiten 

het navolgende beslispunt toe te voegen: 

5. Onderhandelingen over concessies openbaar vervoer worden uitsluitend 
zelfstandig als provincie gevoerd met afzonderlijke vervoerders. Voorstellen tot 
gunning worden eerst al dan niet vertrouwelijk, voorgelegd aan Provinciale 
Staten. 

En beslispunt nr. 5 in het voorstel te vernummeren tot nr. 6. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 

In 2011 is met het toepassen van deze methodiek door de Gemeente Lelystad 
belangrijk resultaat bereikt. Er werd een aanzienlijke kostenbesparing bereikt op 
een contract dat voor een lange periode, tien jaar, werd afgesloten. 
Belangrijke punten daar in waren: Nieuw milieuvriendelijk materieel, personeel 
kon mee naar de nieuwe exploitant en volledige inspraak met betrekking tot 
routes. 

Naam initiatiefnemer: 

Erik Boshuijzen, fr^-tie 50PLUS 

andtekening initiatiefnemer: 
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De motie is: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier, voorzitter, 
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