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1.

Beslispunten

1. In te stemmen met het protocol verbonden partijen.

Lelystad

5 juli 2016
2.

3.

Doelstelling programmabegroting

Onze verbonden partijen zijn getoetst op de wenselijkheid van voortzetting
van de status van verbonden partij (8.2)

Registratienummer

Eerdere behandeling

Inlichtingen

Bij de behandeling van de Kadernota Verbonden Partijen is de staten toegezegd dat naast de evaluatie een protocol Verbonden Partijen zou worden
opgesteld. De staten hebben aangegeven meer inzicht te willen hebben op
de mogelijkheden om te sturen op deze verbonden partijen.

drs. G. de Vos
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4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

Vanwege de samenhang met genoemde Kadernota en de toezegging in de
commissie Bestuur ligt het voor de hand dat de staten in te stemmen met dit
protocol. De nadruk ligt op de mogelijkheden voor Provinciale Staten om invloed uit te oefenen op verbonden partijen en de informatie die daarvoor
nodig is. De daarvoor benodigde afstemming tussen college en Provinciale
Staten is in deze afspraken verwoord.

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.
----------------------------Routing
Commissie Bestuur:

7 september 2016
5.

Verdere behandeling PS

Deze notitie sluit aan bij de opgestelde evaluatie van verbonden partijen en
is bedoeld als nadere uitwerking van de Kadernota
6.

Korte toelichting op voorstel

Statenvoorstel

Een verbonden partij is een van de instrumenten om provinciale doelen te
realiseren. In een verbonden partij wordt een publiek belang op afstand geplaatst. En het protocol biedt inzicht in de mogelijkheden van de staten om
op die afstand te kunnen sturen, beïnvloeden, bijsturen en controleren. De
afspraken richten zich op alle verbonden partijen van Flevoland. Daarbinnen
wordt onderscheid gemaakt tussen partijen waarin Flevoland een groot aandeel heeft en partijen waarin sprake is van een beperkt aandeel.
7.

Beoogd effect

Inzicht in de sturingsmogelijkheden van Provinciale Staten op verbonden partijen
8.

Argumenten

1.1. Het protocol biedt overzicht
De verbonden partijen zijn gerubriceerd. De afspraken hebben met name betrekking op de voor Flevoland relevante partijen, waaraan de provincie een
groot belang hecht en waarvan wij veel verwachten met het oog op de uitvoering van een publieke taak. Langs de levensloop van een verbonden partij
is aangegeven welke mogelijkheden, middelen en momenten Provinciale Staten hebben om over verbonden partijen te spreken en te beslissen.
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1.2. De afspraken moeten werkbaar zijn
De sturing op verbonden partijen vraagt inzet van bestuur, politiek en organisatie. De informatie die daarvoor nodig is moet passend zijn, geen overbodige informatie bevatten maar voldoende om te kunnen afwegen en beoordelen. Gelet op de samenhang met de Kadernota Verbonden Partijen ligt het voor de hand de werkbaarheid eens per vier jaren te evalueren, gelijktijdig met de actualisatie van het beleidskader.
9.

Kanttekeningen

Het onderscheiden van complexe en minder complexe partijen is een inschatting. Voor de verbonden partijen met een lage complexiteit wordt voorgesteld een minimale vorm van informatievoorziening toe te passen. Waar dat gewenst is kunnen de staten meer informatie vragen.
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