Provincie Flevoland

PROVINCIALE STATEN

__ k

AMENDEMENT
Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevol^d
Amendement nr.:
(In te vullen door de griffier}

Onderwerp: Reserves & Voorzieningen 2020-2023

Agendapunt: 8a
Onderwerp Statenvoorstel: : Nota Reserves ft Voorzieningen 2020-2023
Nummer Statenvoorstel: 2476262

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op 13 november 2019
Wijzigen ontwerpbesluit

X De tekst van beslispunt(en), zijnde
/
3. Twee nieuwe bestemmingsreserves "Fonds
vitaal platteland" en "Artistieke
/
experimenten" in te stellen.
/

a. Het resterende saldo van, en toekomstige
stortingen in, de bestemmingsresejXre
"Grootschalige kunstprojecten" tystorten in
de bestemmingsreserve "Artistieke
experimenten".
/
b. De bestemmingsreserve "jSrootschalige
kunstprojecten" te laten vQfvallen.
4. Een nieuwe uitvoeringsr^erve "Krachtige
samenleving" in te stellen.
a. Het resterende saldo van het
ornrfe.............
gemandateerde oormerk
"Krachtige
■
■
■
)/de •
■
samenleving" als orraerdeel van de "Brede
bestemmingsres^ve" te storten in de
uitvoenngsreserwe "Krachtige samenleving",
b. Het oormerk^'Krachtige samenleving"
binnen de "Bréde bestemmingsreserve" te
laten vervallen.

□ BeslisOunt(en)

O Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

en gaan over tot de orde van de dag.

X te vervangen door
3. Drie nieuwe bestemmingsreserves
"Fonds vitaal platteland", "Artistieke
experimenten" en "Krachtige
samenleving" in te stellen.
a. Het resterende saldo van, en
toekomstige stortingen in, de
bestemmingsreserve "Grootschalige
kunstprojecten" te storten in de
bestemmingsreserve "Artistieke
experimenten".
b. De bestemmingsreserve
"Grootschalige kunstprojecten" te laten
vervallen.
c. Het resterende saldo van het
gemandateerde oormerk "Krachtige
samenleving" als onderdeel van de
"Brede bestemmingsreserve" te storten
in de bestemmingsreserve "Krachtige
samenleving" en hierbij het oormerk te
handhaven.
d. Het oormerk "Krachtige samenleving"
binnen de "Brede bestemmingsreserve"
te laten vervallen.
□ te laten vervallen

Naam initiatiefnemer: Ellentrees Muller
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Het amendement is:

Aangenomen

Aldu$6esloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van

Voorzitter,

Staóngriffier,

L. Verbeek ,

■«j

Verworpen

