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

Onderwerp: Schrappen extra structurele bijdrage € 500.000 voor Horizon
Agendapunt: 11a
Onderwerp Statenvoorstel: Perspectiefnota 2023- 2026
Nummer Statenvoorstel: 2948502

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 29 juni 2022
Constaterende dat:
•
Het college voornemens is een extra € 500.000 per jaar wil uitgeven aan Horizon;
Overwegende dat:
•
Horizon extra inkomsten krijgt vanuit de exploitatie van de beide groeifondsen (16 miljoen MKB) en
extra emissie groeifonds (2) van €5.450.000,- en het ministerie tot en met 2025 jaarlijks €500.000
extra te beschikking heeft gesteld aan Horizon voor de begeleiding en beheer van deze groeifondsen;
•
Het menerendeel van de grote economische projecten reeds draaien en hiermee niet onder de
verantwoordelijkheid van Horizon zouden moeten vallen;
•
Dat de onderbouwing “economische stimulans” te vaag is en niet smart is. Waardoor niet duidelijk is
waar deze gelden naar toe gaan;
Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

X De tekst van beslispunt(en), zijnde
1. De perspectiefnota 2023-2026 als kader te
hanteren voor de programmabegroting 2023 en de
daarin op te nemen meerjarenraming.

□

Beslispunt(en)

□

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

X te vervangen door
1. De perspectiefnota 2023-2026 als kader
te hanteren voor de programmabegroting
2023 en de daarin op te nemen
meerjarenraming,
met uitzondering van de extra jaarlijkse
bijdrage aan Horizon van
€500.000.(nummer 15) en de daardoor
vrijvallende bedragen op te nemen in de
stelpost nieuw beleid.

□

te laten vervallen

Naam initiatiefnemer: M.G.J.H. van Rooij (50PLUS)

Handtekening initiatiefnemer:

Het amendement wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

Voor

Tegen

Fractie Van der Starre

Fractie Van den Berg

Stemverhouding
Totaal
JA21
VVD
PVV
CDA
PvdA
GroenLinks
ChristenUnie
SP
D66
PvdD
SGP
Fractie Van der Starre
DENK
50PLUS
Forum voor Democratie
Fractie Van den Berg
GroenRood
Het amendement is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 29 juni 2022.
Statengriffier,

Voorzitter,

mr. A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

