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A M E N D E M E N T 2017-07-12 

Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 486752 

Onderwerp: Aanpassing proces ZZL-aanvragen 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10-07-2017 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. de volledige zeggenschap over selectie van projecten en de middeleninzet vanuit 

het ZZL-programma een decentrale verantwoordelijkheid is; 
in het raadsvoorstel daartoe een procesvoorstel is opgenomen voor nieuwe ZZL-
aanvragen binnen de gemeente Noordoostpolder, waarin de rol van de raad wordt 
beschreven; 

2. 

van mening dat 
het, gezien de aard en omvang van de projecten, passend is om in het proces van 
een aanvraag door een andere parti j (proces I I ) en voorwaardelijk moet zijn dat 
de raad een (principe-)besluit voorgelegd krijgt m.b.t. de intentie om ZZL-qelden 
in te zetten; 

besluit het voorstel aan te passen , 
1. in te stemmen met aanpassingen in Programma ZuiderZeeLijngelden 2012-2022-
2. kennis te nemen van de aanpassingen in het convenant Zuiderzeelijngelden 

Noordelijk Flevoland, herziene versie 2017 en Toetsingskader bij het programma-
3. instemmen met het procesvoorstel voor nieuwe ZZL-aanvragen binnen gemeente 

Noordoostpolder, met dien verstande dat van proces 'JI Bij aanvraag door 
andere partij, voor zover het een project is dat in Noordoostpoider speelt' 
de processtappen 2. en 3. wijzigen in: 
'De processtappen worden dan: 
1. Indienen projectidee in de kerngroep ZZL (de eerste stap in een ZZL-aanvraag) 
2. (Vertrouwelijke) informerende bijeenkomst voor de raad, inclusief inschatting 

van de omvang van de benodigde cofinanciering vanuit Noordoostpolder en 
een principebesluit van de raad over de wenselijkheid van de afgifte 
van een intentieverklaring voor de inzet van de ZZL-gelden; 

3. Intentieverklaring namens college richting indiener, no consultatie rood; 
4. Officiële aanvraag in Stuurgroep ZZL; 
5. Raadsbesluit over cofinanciering (mits het bedrag aan cofinancierinq hoqer is 

dan € 50.000)'. 
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