PROVINCIE FLEVOLAND

MOTIE
Artikel 25 w i Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.

I

(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Formatie Griffie
Agendapunt: 9b
Onderwerp Statenvoorstel: Jaarstukken 2017
Nummer Statenvoorstel: 2215531
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 30 mei 2018

Overwegende dat:
mogelijk bij de komende Perspectiefnpta een voorstel dan wel amendement wordt
ingediend inzake structurele formatieuitbreiding van de griffie
de werkgeverscommissie in de Integrale commissiebehandeling van de Perspectiefnota
heeft aangegeven dat zij reeds aan de griffie heeft gevraagd een visiedocument hierover op
te stellen
/
een aantal Statenleden hierbij hebben aangegeven het tevens wenselijk te vinden dat
aanvullend hierop een (onafhankelijke) analyse plaatsvindt van de omvang van de griffie
i.r.t. de wensen en ambities van de Staten
Verzoeken de Staten
1.

opdracht te geven tot een analyse van de formatie van de griffie gerelateerd aan de
ambities en wensen van de Staten (al dan niet door tussenkomst van de
werkgeverscommissie)

2.

nu al uit te spreken dat, vooruitlopend op de Zomernota 2018, de middelen welke heden
bij vaststelling van het statenbesluit fractiereserves 2017- aan de algemene reserve zijn
toebedeeld, deels te herbestemmen voor incidentele formatie-uitbreiding van I f t e ten
behoeve van het tijdelijk voorzien in de functie senior statenadviseur/commissiegriffier
bestuur per 1 september 2018 t o t 1 januari 2019.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: W. Boutkan, PW

Handtekening initiatiefnemer:
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De motie Is:

Aangenomen

Udus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek
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