
 
 
 
 
 
 
Provincie Flevoland 
t.a.v. dhr. L. Verbeek, Voorzitter 
van Provinciale Staten,  
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen over de besteding van het Noodfonds Corona 

van maximaal 4 miljoen euro 
Datum:  4 juni 2020  
 
Geachte Voorzitter van Provinciale Staten, 
 
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie 
van Forum voor Democratie de volgende schriftelijke vragen aan het college van 
Gedeputeerde Staten over de besteding van het Noodfonds Corona van maximaal 
4 miljoen euro. 
 

1. Bent u voornemens om maximaal 4 miljoen euro vrij te maken voor een 
Noodfonds Corona, overeenkomstig de aangenomen motie ‘Corona fonds 
Flevoland’ op de Statenvergadering van 27 mei 2020? 

2. Heeft een provinciale maatregel die complementair is aan een maatregel van 
het Rijk, dezelfde beleidsdoelstelling? Zo nee, wat is de definitie van 
‘complementair’ wanneer het gaat om maatregelen? Waarop baseert u deze 
definitie? 

3. Bent u bereid om een geactualiseerde Perspectiefnota te overleggen met 
Provinciale Staten zodat duidelijk wordt of het volledige bedrag van 4 miljoen 
euro op verantwoorde wijze vanuit de algemene reserve kan worden gedekt? 
Zo ja, wanneer kan deze worden verwacht? Zo nee, waarom niet? 

4. Op basis van welke criteria of methodiek besluit het college of een uitgave 
vanuit het Noodfonds Corona urgent en direct noodzakelijk is? 

5. Op basis van welke criteria of methodiek besluit het college hoeveel van de 
maximaal vier miljoen euro moet worden aangewend? 

6. Wat is de beoogde sluitingsdatum van het Noodfonds Corona? 
7. Tot en met welk bedrag kan een uitgave van het Noodfonds Corona door 

ambtenaren worden toegekend, zonder incidentele machtiging namens een 
gedeputeerde? Zit er een plafond aan het totaalbedrag dat op die manier door 
ambtenaren kan worden toegekend? Zo ja, hoe hoog is dit plafond? Zo nee, 
waarom niet? 

8. Deelt het college de opvatting van FvD dat ambtenaren niet 
hoofdverantwoordelijk horen te zijn voor het toekennen van grote 
totaalbedragen, zonder incidentele machtiging van een gedeputeerde en 
zonder objectieve criteria, omdat zij voor de burger onzichtbaar opereren en 
niet rechtstreeks verantwoording afleggen aan PS? Zo nee, waarom niet? 

9. Welke maatregelen heeft het college genomen, mede op basis van de 
weerbaarheidsscan die is uitgevoerd in 2019, om ondermijning van de 
betrokken ambtenaren tegen te gaan? 

10. Bent u bereid om de uitwerking en besteding van het Noodfonds Corona op te 
nemen in de tweewekelijkse coronacrisis-update (die u hebt toegezegd in de 
Beantwoording schriftelijke vragen - FvD - Mededeling ‘Impact coronacrisis op 
de Flevolandse economie en samenleving’ van 26 maart)? Zo nee, waarom 
niet? 



 
Namens de fractie van Forum voor Democratie, 
 
Gert-Jan Ransijn 

 


