MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Artikel 21.1c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 1
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Versterken informatievoorziening samenwerkingsverbanden – format kaderbrief
Agendapunt: 12

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 8 december 2021
Constaterende dat:

1. In een recent rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) 1 wordt vastgesteld dat
de wisselwerking tussen Provinciale Staten en gemeenschappelijke regelingen voor
verbetering vatbaar is;
2. De Wet gemeenschappelijke regelingen momenteel wordt herzien ter verbetering van de
democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen2,

Overwegende dat:

1. Meer betrokkenheid van Provinciale Staten bij de gemeenschappelijke regelingen kan leiden
tot een betere democratische legitimiteit van deze samenwerkingsverbanden3;
2. De gemeenteraden en Staten vanuit hun kaderstellende rol meer betrokken horen te zijn bij
het uitzetten van de toekomstige beleidslijnen en -keuzes;
3. Een wezenlijk moment voor voorkantsturing door raden en Staten de -totstandkoming van
de- kaderbrief is, als opmaat naar de ontwerpbegroting van gemeenschappelijke regelingen;

□

□

Spreken uit (dictum)
X Verzoeken de griffie (dictum)
/
Dragen het college op (dictum) /
1. Te stimuleren dat de informatievoorziening in de kaderbrief van verbonden partijen
aan de gemeenteraden en Provinciale Staten op niveau wordt gebracht voor de
gewenste voorkantsturing door raden en Staten en daartoe een initiatief met een
format Kaderbrief te ondernemen;
2. Daartoe het format zoals opgenomen in de bijlage aan te bieden aan de besturen
van de gemeenschappelijke regelingen waaraan wij deelnemen en deze
mogelijkheid ook in te richten voor relevante verbonden partijen;
3. hierover aan de raden en Staten terug te rapporteren.
en gaan over tot de orde van de dag.

http://www.robrfv.nl/rob/publicaties_rob/publicatie_rob/210/Wisselwerking
De Tweede Kamer heeft de wijziging van de WGR inmiddels aanvaard; momenteel ligt het voor bij de Eerste Kamer
(Kamerstukken 35.513)
3
Deze motie vreemd wordt ingediend in alle Flevolandse gemeenteraden en in de Provinciale Staten van Flevoland.
1
2

Naam initiatiefnemer: A.T Baas (ChristenUnie), M.G.J.H. van Rooij (50PLUS), G.J.C. Ransijn (JA21)

Handtekening initiatiefnemer:

Bijlage 1
Gemeenschappelijke regeling: NAAM
Hoofddoelstelling
Waartoe is de gemeenschappelijke regeling opgericht?
[..]
Algemeen
Onderwerp
Verwijzing naar meerjarig beleidsplan en/of korte beschrijving actuele ontwikkelingen.
[..]
Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2022?
Kort, concreet, gericht op het komend jaar, gericht op wat anders is dan ‘reguliere
bedrijfsvoering’
of bestaand beleid.
1. ….
2. ….
3. ….
Verwachtingen ten aanzien van 2023 – 2025 (langere termijn)
Kort, gericht op de drie daaropvolgende jaren, gericht op wat anders is dan ‘reguliere
bedrijfsvoering’ of bestaand beleid.
1. ….
2. ….
3. ….
Doorontwikkelingen bestaand beleid
Kort, concreet, gericht op het komend jaar, gericht op wat anders is aan het bestaand beleid.
1. ….
2. ….
3. ….
Risico’s en uitdagingen
Verwachte risico’s/uitdagingen: zowel intern als externe factoren.
1. ….
2. ….
3. ….
Wat gaan we doen?
Korte beschrijving van
nieuw programma,
project, beleid,
onderzoek of
voornemen.

Waarom doen we dit?
Wettelijke
verplichting,
bestuurskeuze,
autonome
ontwikkeling, …

Onderwerp
-1. [..]
-2. [..]

Onderwerp
-1. [..]
-2. [..]

Wat mag het kosten?
Globale raming (maximaal
bedrag of % noemen)
Globaal dekkingsvoorstel
(binnen bestaand budget,
budget
verschuiving, bezuiniging,
aanpassing bijdrage,..)
Onderwerp
-1. [..]
-2. [..]

Bijlage:
a. Financiële kengetallen (weerstandvermogen, indexatie, gemeentelijke bijdrage, etc)
b. Financiële meerjarenraming

Planning
Periode
van
uitvoering
Onderwerp
-1. [..]
-2. [..]

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

Voor

Tegen

Fractie Van der Starre

Stemverhouding
Totaal
JA21
VVD
PVV
GroenLinks
CDA
PvdA
ChristenUnie
SP
D66
PvdD
SGP
Fractie Van der Starre
DENK
Forum voor Democratie
GO
50PLUS
De motie is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 8 december 2021.
Statengriffier,

Voorzitter,

mr. A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

