PROVINCIE

FLEVOLAND

AMENDEMENT
Artikel 53 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Amendement nr
(In te vullen door de grifi

Onderwerp:

<^^^*^ - 6 - ^

Agendapunt:

8d

Onderwerp Statenvoorstel: Statenvoorstel Herijking sportbeleid 2019 - 2022
Nummer Statenvoorstel:

2293747

Aan de voorzitter van Provindale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op

14 november 2018

Wijzigen ontwerpbesluit

•

De tekst van beslispunt(en), zijnde

te vervangen door

^

Beslispunt(en)

te laten vervallen
1. De herijkte provinciale sportnota "samenspel
rendeert in Flevoland" vast te stellen
2. Voor deze actualisatie van het sportbeleid de
inspraakprocedure achterwege te laten
3. De nota "Sportbeleid dat rendeert in
Flevoland" in te trekken.

K

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

1. De herijkte- en geactualiseerde provinciale sportnota "samenspel rendeert in Flevoland", haar
uitvoeringsprogramma, kaders, financien en indicatoren vast te stellen.
2. Binnen de 2 jaarlijkse monitoring en evaluatie specifiek aandacht te hebben voor de positie, uitvoering
kaders en doelen conform de sportnota (pagina 25 tm 35 nota + criteria subsidie evenementen):
a. dat uitvoering van het sportbeleid altijd in samenwerking met andere partijen geschiedt, waarbij de
provincie een regiserende en/of faciliterende en/of stimulerende positie inneemt.
b. Deze rol alleen plaats zal vinden op de 5 thema's als genoemd in het uitvoeringsprogramma zijnde
Topsport & Talentontv/ikkeling, Kernsporten, Sportevenementen, Aangepast Sporten en
Beweegvriendelijke openbare ruimte
c. Dat er eens per 2 jaar de voortgang wordt gerapporteerd op de in het uitvoeringsprogramma beschreven
specifieke doelen en inspanningen per onderdeel
2. Voor deze actualisatie van het sportbeleid de inspraakprocedure achterwege te laten
3. "Sportbeleid dat rendeert in Flevoland" in te trekken
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Wout Jansen

Handtekening initiatiefnemer:
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Het amendement is:

•

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffie,
A. Kost / /
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Voorzitter,
L. Verbeek
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