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Aanwezig: 
VVD: de heer Gijsberts  
PVV: de heer Jansen en de heer Kok 
CDA: de heer Hopster en de heer Van Slooten 
SP: mevrouw De Waal 
D66: de heer Kok en de heer Vermeulen 
PvdA: de heer De Jager 
ChristenUnie: de heer Ferdinand 
50Plus: de heer Jansen 
SGP: de heer Simonse 
PvdD: de heer Van der Avoird 
 
Voorzitter: mevrouw Smeels 
Commissiegriffier: mevrouw Hinzen 
College van GS: de heer Meijer, de heer Rijsberman  
 
Afwezig: 
VVD: mevrouw Klijnstra en de heer Ten Napel 
PVV: mevrouw Joosse  
SP: mevrouw Verbeek  
ChristenUnie: de heer Hofstra  
GroenLinks: de heer Miske 
Senioren+Flevoland: de heer Boshuijzen 
 
De heer Verbeek afwezig en wordt vervangen door de heer Meijer. 
 
Aanvang: 15.30 uur 
 
1. Opening 

 • De voorzitter opent de vergadering. 
 
• Er wordt stil gestaan bij de heer Cebus Korteweg die na een kort ziekbed is 

overleden. 
In PS van 8 november wordt Cebus herdacht.  
In de hal van de provincie kan iedereen het condoleanceregister tekenen. 

 
2. Vaststellen agenda 
Besluit • De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van 13 september 2017  
Besluit • De besluitenlijst van 13 september 2017 wordt conform vastgesteld. 
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4. Mededelingen 
 • Naar aanleiding T B-135, waarin staat dat uiterlijk 18 oktober inzicht geven 

wordt op de planning van de doorontwikkeling Planning en Control, vraagt de 
commissie vraagt waar planning blijft. Gedeputeerde Meijer geeft aan dat de 
intervisiegroep op korte termijn een uitnodiging krijgt om de planning door 
te nemen. 

• Mondelinge terugkoppeling RRK-programmaraad 21.09.2017 door een van de  
leden programmaraad wordt gegeven. 

• De uitkomst van de schriftelijke onder de fractievoorzitters over de 
‘Wijziging Instellingsbesluit Statencommissies 2015-2019’ wordt besproken.  
Er is geen behoefte aan een wijziging. Het voorstel wordt niet verder in 
procedure gebracht. De voorzitter van de commissie bestuur zal hiervan 
melding doen aan het seniorenconvent. 

 
5. Zienswijze begroting 2018 Het Flevolands Archief (HFA)      
Toezegging X 
Commissieadvies • Hamerstuk (let op D66 wacht nog op antwoorden technische vragen) 
 
6. Financiële verordening  2018       
Toezegging X 
Commissieadvies • Hamerstuk 
 
7. Zomernota      
Toezegging X 
Commissieadvies • Bespreekstuk op agenda voorafgaand aan programmabegroting met 

opmerking: Voor het 2e deel van beslispunt 3 in Statenvoorstel Zomernota 
wordt een passende oplossing gezocht (mogelijke nazending week 30 
oktober) voor het juiste behandelmoment in PS van 08.11.2017. 

 
8. Derde wijziging Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de 

motorrijtuigenbelasting Flevoland      
Toezegging X 
Commissieadvies • Bespreekstuk, motie wordt verwacht van PVV 
 
9. 2e wijziging legesverordening provincie Flevoland      
Toezegging X 
Commissieadvies • Hamerstuk 
 
10. Programmabegroting 2018       
Toezegging X 
Commissieadvies • Bespreekstuk 
 
11. Rondvraag 
 X 
 
12. Sluiting 
 • De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Noot: 
Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://stateninformatie.flevoland.nl. 

 


