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1. Beslispunten 

1. te benoemen tot leden van werkgroepen en delegaties de volgende per
sonen: 
IPO-delegatie: de heren J. van Wieren (CDA) M. A. Rijsberman (D66); 

AER Summerschool-delegatie: de heren R.T. Oost (CDA), R.P.G. Bosma 
(WD), F. Boundati (PvdA) en CA. Jansen (PW); 

Werkgroep Europa: de dames A. van der Meij (066) en I. van Hooff (WD) 
en de heren C. J. Kok (PW). J. E. Geersing (ChristenUnie), S.J. Kok 
(GroenLinks) en E.G. Boshuijzen (SOPlus); 

Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer: de dames Y. Weijand (WD) 
en I. B. Joosse (PW) en de heer E. Sloot (PvdA); 

Werkgroep Planning en Control: de heren J. Kramer (WD), E. Sloot (Pv
dA), J. van Wieren (CDA), A. Stuivenberg (SP), R. J. Siepel (Christen-
Unie), E. F. Kunst (D66), S.J. Kok (GroenLinks),J. N. Simonse (SGP), G. 
Laagland (PW) en D. Rensema (SOPlus); 

2. te benoemen tot plaatsvervangend leden: 
IPO-delegatie: de heer E.G. Boshuijzen (SOPlus) 
Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer: ; mevrouw C. J. Schotman 
(CDA) en de heren S.Miske (GroenLinks) en H. van Ravenzwaaij (SP); 

3. de benoemingen in te laten gaan op 18 mei 2011 en, in principe, te laten 
duren tot aan de statenverkiezingen in 2015. 

4. eventuele tussentijdse vervanging van leden van een werkgroep of dele
gatie opnieuw per statenbesluit aan Provinciale Staten voor te leggen, 
waarbij de vervanger(s) in eerste Instantie gezocht wordt binnen dezelf
de fractie als het vertrekkende lid (leden) van de werkgroep of delega
tie. 

2. Inleiding 

Provinciale Staten van Flevoland heeft ter invulling van diverse taken werk
groepen en delegaties Ingesteld. Bovenstaande werkgroepen en delegaties 
worden In principe ingesteld voor vier jaar. Daarnaast kunnen Provinciale 
Staten tussentijds nog werkgroepen Instellen die zich gedurende kortere of 
langere t i jd, met een specifiek onderwerp bezighouden. 
Genoemde werkgroepen en delegaties kennen wel een verschillende status: 
IPO-delegatie: de algemene ledenvergadering van het Interprovinciaal Over
leg bestaat uit delegaties van statenleden uit elke provincie. Elke provincie 
mag twee statenleden afvaardigen. Het is dus een formele delegatie die het 
mandaat krijgt om namens PS van Flevoland op te treden tijdens de algeme
ne ledenvergadering van het IPO. 
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AER Summerschool delegatie: deze delegatie zal voor het eerst door PS benoemd worden. De 
afgelopen jaren was er een min of meer vaste delegatie ontstaan die deze Internationale confe
rentie van regionale politici en beleidsmakers bezocht, maar dit was niet via een PS besluit 
vastgelegd. Een vaste delegatie heeft als belangrijkste voordeel dat er continuïteit in de inter
nationale contacten en netwerken kan ontstaan. Gebleken is dat de Inbreng van Flevolandse 
statenleden tijdens de AER Summerschool positief opgevallen en gewaardeerd is. Flevoland is, 
op sterk aandringen van PS, lid geworden van het AER Organisatiecomité betreffende de Sum
merschool. Een vaste door PS benoemde delegatie past bij het belang dat hierbij uitgesproken 
is. 

Werkgroep Europa: bij de bespreking van de oprichtingsnotitie van de werkgroep Europa is afge
sproken dat per Ingang van de nieuwe statenperiode, de leden van de werkgroep benoemd zou
den moeten worden door PS. Het gaat hier om een, in principe, structurele werkgroep. 

Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer: de benoeming van een afvaardiging in de Pro
grammaraad Is gebaseerd op de Verordening op de Programmaraad zoals die vastgesteld In 
2004. 

Werkgroep Planning en Control: het gaat hier om een, in principe, structurele werkgroep die 
uitstijgt boven het ad hoc karakter van overige werkgroepen. Gelet op dit karakter en de advi
serende rol die de werkgroep heeft richting de staten, is een uit de staten benoemde werkgroep 
op zijn plaats. 

3. Beoogd effect 

1. het bemensen van de verschillende delegaties en werkgroepen uit Provinciale Staten en 
2. daarmee invulling geven aan de verschillende taken en verantwoordelijkheden die Provinciale 

4. Advies uit de Opinieronde 

n .v . t . 

5. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van het seniorenconvent van 27 april 2011, nummer 1149017. 

BESLUITEN: 
1. te benoemen tot leden van werkgroepen en delegaties de volgende personen: 

IPO-delegatie: de heren J. van Wieren (CDA) en M. A. Rijsberman (D66); 

AER Summerschool-delegatie: de heren R. T. Oost (CDA), R. P. G. Bosma (WD), F. Boundati 
- I M (PvdA) en CA. Jansen (PW); 
m 
^—. Werkgroep Europa: de dames A. van der Meij (D66) en I. van Hooff (WD) en de heren C J . 
Q ) Kok (PW). J.E. Geersing (ChristenUnie), S.J. Kok (GroenLinks) en E.G. Boshuijzen (SOPlus); 

Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer: de dames Y. Weijand (WD) en I. B. Joosse 
(PW) en de heer E. Sloot (PvdA); 

Werkgroep Planning en Control: de heren J. Kramer (WD), E. Sloot (PvdA), J. van Wieren 
(CDA), A. Stuivenberg (SP), R. J. Siepel (ChristenUnie), E. F. Kunst (D66), S.J. Kok (Groen-

4 = J Links), J. N. Simonse (SGP),G. Laagland (PW) en D. Rensema (SOPlus); 

2. te benoemen tot plaatsvervangend leden: 
IPO-delegatie: de heer E.G. Boshuijzen (SOPlus) 
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Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer: ; mevrouw C J. Schotman (CDA) en de heren 
S. Miske (GroenLinks) en H. van Ravenzwaaij (SP); 

3. de benoemingen in te laten gaan op 18 mei 2011 en, in principe, te laten duren tot aan de 
statenverkiezingen in 2015. 

4. eventuele tussentijdse vervanging van leden van een werkgroep of delegatie opnieuw per 
statenbesluit aan Provinciale Staten voor te leggen, waarbij de vervanger(s) in eerste instantie 
gezocht wordt binnen dezelfde fractie als het vertrekkende lid (leden) van de werkgroep of de
legatie. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 18 mei 2011, 

griffier, voorzitter, 

6. Bijlagen 

I. overzicht delegaties en werkgroepen. 

7. Ter lezing gelegde stukken 
n.v.t. 
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BIJLAGE I 

Overzicht te bemensen delegaties en werkgroepen 

AER delegatie 
Flevoland is, op verzoek van Provinciale Staten, in 2009 lid geworden van het Organisatiecomité van 
de AER Summerschool. De AER (Assembly of European Regions) is een organisatie van Europese 
regio's waar kennisuitwisseling plaatsvindt op ambtelijk en bestuurlijk niveau, waar samengewerkt 
wordt in verschillende projecten en van waaruit lobby plaatsvindt bij de diverse Europese instellin
gen. De Summerschool van de AER is een internationale conferentie die elk jaar in een andere regio 
plaatsvindt. In 2011 vindt de Summerschool plaats in Flevoland. De periode waarin de Summerschool 
plaatsvindt is augustus. 
Gedurende enkele jaren wordt de Summerschool bezocht door maximaal vier statenleden. Zij rap
porteerden aan de betreffende commissie hun bevindingen. Tot op heden bestond er de jure geen 
vaste AER delegatie, maar de facto was dit wel het geval. Per Ingang van de nieuwe statenperiode 
is voorgesteld wel een vaste delegatie te laten benoemen. 

Aantal: vier 
Taak: bijwonen van de AER Summerschool en het rapporteren van haar bevindingen aan Provinciale 
Staten (wat kan Flevoland leren?). 
Tijdsbesteding: voorbereiding, bijwonen en rapporteren: 7 dagen per jaar, waarvan 6 de actieve 
aanwezigheid op de Summerschool Inhouden. 
NB: spreiding over verschillende onderwerpen is nuttig gelet op de diversiteit aan onderwerpen die 
tijdens een Summerschool behandeld kan worden. 

IPO delegatie 
Provinciale Staten van elke provincie mogen twee statenleden afvaardigen naar de Algemene Ver
gadering van het IPO. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is de koepelorganisatie van de provincies. 

Aantal: twee en 1 plv. 
Taak: bijwonen van AV's van het IPO, het vooraf vragen van input aan de Staten en het achteraf 
rapporteren aan PS. 
Tijdsbesteding: twee keer per jaar deel middag / avond, plus voorbereiding 

Werkgroep Planning & Control 
Aan het begin van de vorige periode is een statenwerkgroep planning 8t control geformeerd. Deze 
had als belangrijkste taak het meedenken met de ambtelijke organisatie over het anders Inrichten 
van de begrotlng(sstukken). De leesbaarheid van de P&C produkten (voor- en najaarsnota, begro
ting, jaarrekening, kaderbrief) Is een van de aandachtspunten gebleven voor de werkgroep. De 
werkgroep ziet advisering aan PS over de P&C-cyclus als een belangrijke taak. De werkgroep zal zich 
aan het begin van deze nieuwe statenperiode bulgen over de precieze rol- en taakopvatting. 

Aantal: een vertegenwoordiger per fractie 
Wie: fractiespecialisten 
Taak: meedenken over het aanbieden van de P&C produkten en de inrichting P&C-cyclus. 
Tijdsbesteding: de werkgroep P&C vergadert circa 5 maal per jaar 

QQ 
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Werkgroep Europa 
Provinciale Staten hebben zich in de afgelopen statenperiode gericht op het verhogen van het 
kennisniveau over Europa en de rol van de Staten daarbij. In de overige drie Randstadprovincies kon 
eenzelfde trend worden waargenomen. In alle vier Randstadprovincies is tussen 2008 en 2010 een 
werkgroep Europa opgericht. Deze werkgroepen hebben een coördinerende functie richting PS en 
vormen de schakel tussen PS en GS. De werkgroep Europa in Flevoland bestaat sinds december 2010 
officieel, maar heeft de afgelopen twee jaar al regelmatig als zodanig gefunctioneerd. De werk
groep wordt ambtelijk ondersteund door de Europa- coördinator en een medewerker van de griffie. 

Aantal: 5 a 6 uit verschillende fracties; de diverse Inhoudelijke thema's moeten geborgd zijn. 
Wie: statenleden die affiniteit hebben met Europa 
Taak: coördineren van activiteiten over Europa, informatievoorziening richting en de vertaalslag 
naar PS. Contacten onderhouden in P4 verband. 
Tijdsbesteding: de werkgroep Europa vergadert een keer per zes weken. 

Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer 
De programmaraad van de Randstedelijke Rekenkamer bestaat uit statenleden van de vier Rand
stadprovincies. De programmaraad adviseert over het onderzoeksprogramma van de Rekenkamer en 
draagt zorg voor de communicatie richting Provinciale Staten. 

Aanta/:drie leden plus drie plv.leden 
Taak: adviseren over het onderzoeksprogramma van de Randstedelijke Rekenkamer, linking pin 
tussen Rekenkamer en Provinciale Staten. 
Tijdsbesteding: 2 keer per jaar vergaderen (in Amsterdam), ongeveer 10 uur per jaar. 
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Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van het seniorenconvent van 27 april 2011, nummer 1149017. 

BESLUITEN: 
1. te benoemen tot leden van werkgroepen en delegaties de volgende personen: 

IPO-delegatie: de heren J. van Wieren (CDA) en M. A. Rijsberman (D66); 

AER Summerschool-delegatie: de heren R. T. Oost (CDA), R. P. G. Bosma (WD), F. Boundati 
(PvdA) en CA. Jansen (PW); 

Werkgroep Europa: de dames A. van der Meij (066) en I. van Hooff (WD) en de heren C J . 
Kok (PW). J.E. Geersing (ChristenUnie), S.J. Kok (GroenLinks) en E.G. Boshuijzen (SOPlus); 

Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer: de dames Y. Weijand (WD) en I. B. Joosse 
(PW) en de heer E. Sloot (PvdA); 

Werkgroep Planning en Control: de heren J. Kramer (WD), E. Sloot (PvdA), J. van Wieren 
(CDA), A. Stuivenberg (SP), R. J. Siepel (ChristenUnie), E. F. Kunst (066), S.J. Kok 
(GroenLinks), J. N. Simonse (SGP),G. Laagland (PW) en D. Rensema (SOPlus); 

2. te benoemen tot plaatsvervangend leden: 
IPO-delegatie: de heer E.G. Boshuijzen (SOPlus) 
Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer: ; mevrouw C J. Schotman (CDA) en de heren 

S. Miske (GroenLinks) en H. van Ravenzwaaij (SP); 

3. de benoemingen in te laten gaan op 18 mei 2011 en, In principe, te laten duren tot aan de 
statenverkiezingen in 2015. 

4. eventuele tussentijdse vervanging van leden van een werkgroep of delegatie opnieuw per 
statenbesluit aan Provinciale Staten voor te leggen, waarbij de vervanger(s) in eerste Instantie 
gezocht wordt binnen dezelfde fractie als het vertrekkende lid (leden) van de werkgroep of 
delegatie. 

Aldus besloten in de openbare vergadering'van Provinciale Staten van 18 mei 2011, 
<r 

griffier, voorzitter,] 


