AMENDEMENT
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr.: C
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp amendement: Bestaande kredietfaciliteit continueren
Agendapunt: 9a
Onderwerp Statenvoorstel: Continueren MKB-Doorstartfonds
Nummer Statenvoorstel: 2517119

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op 22 april 2020
Wijzigen ontwerpbesluit

X De tekst van beslispunt(en), zijnde

X te vervangen door

X Beslispunt(en)

X te laten vervallen

1. Geen wensen en bedenkingen te uiten
bij de continuering van het MKB Doorstartfonds waarbij een kredietfaciliteit
van maximaal € 650.000 beschikbaar zal
worden gesteld voor de periode tot 1
juni 2030;
2. Binnen het daartoe gevormde oormerk
in de Brede Bestemmingsreserve de
risicoreservering samenhangend met
het MKB Doorstartfonds te verlagen van
€ 477.030 naar € 162.500 ten gunste van
het ongeoormerkt deel binnen de Brede
Bestemmingsreserve;
3. De naar aanleiding van voornoemde
verlaging in de Brede Bestemmingsreserve ten gunste van het ongeoormerkt
deel vrijvallende middelen ter hoogte
van € 200.000 te doteren aan de
bestemmingsreserve Economisch
programma (oormerk Financiering en
support) ter dekking van een te
verwachten verstrekking van
exploitatiesubsidie gedurende de
periode 2020-2023 aan stichting
MKBDoorgaan.nl;
4. De met beslispunt 3 samenhangende
1ste wijziging van de Programmabegroting 2020 vast te stellen.

□

Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen
en gaan over tot de orde van de dag.

1. Geen wensen en bedenkingen te
uiten bij de continuering van het
MKB Door-startfonds waarbij de
bestaande kredietfaciliteit blijft
gehandhaafd blijven tot eind 2023;

Naam initiatiefnemer: De heer van Rooij (50PLUS), de heer Gortworst (Forum voor Democratie)

Handtekening initiatiefnemer:

Het amendement wordt ondersteund door:
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Het amendement is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

